
8112، السنة 1نشرة فصلية تصدر عن المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات، العدد 



كهيئة عربية مشتركة مملوكة من قبببح وبكبومبات  ابعوح  اب برببيبة  4791تأسست عام  

باإلضافة إاى أربع هيئات مااية عربية، وتتخذ من عواة  اكويت مقر ً اها، وهب  وباةبلبة 

وللسنــة الحاديــة عشر على من قبل ستــاندرز أند بورز العالمــية    AAتصنيف على 

 كما أنها تُ ع أوح هيئة مت ععة  ألطر ف اتأمين  الستثمار ف   ا اام. ،التوالي

 ت مح  امؤسسة على توقيق  ألغر ض  اتااية:

  تشجيع تعفق  الستثمار ت  ا ربية و ألجنبية  امباشرة إاى  ابعوح  اب برببيبة مبن خبرح تبوفبيبر

  اتغطية  اتأمينية ضع  امخاطر غير  اتجارية المستثمرين و اممواين  ا رب و ألجانب.

  ت زيز وععم  اةاعر ت  ا ربية من خرح توفير  اتغطية  اتأمينية ضبع  ابمبخباطبر  ابتبجباريبة

 وغير  اتجارية الُمةعرين  ا رب.

  ععم  اتجارة  ا ربية  امولية من خرح توفير  اتغطية  اتأمينية ضع  امخاطر  اتجارية المبي ات

  امولية.

  ععم  انمو  القتةاعي ف   ابلع ن  ا ربية من خرح توفير  اتغطية  ابتبأمبيبنبيبة ضبع  ابمبخباطبر

 اتجارية وغير  اتجارية المؤسسات  امااية و امورعين غيبر  اب برب عبنبع تبمبويبح أو تبوريبع 

 امعخرت  ألساسية،  ابضائع  ارأسمااية،  اسلع  الستر تيجية ومثيلهبا مبن  اسبلبع و ابخبعمبات 

  اتنموية العوح  ا ربية.

  إعع ع  ابووث و اعر سات  امتخةةة و امت لقة بمناخ  الستثمار وتشجيع  اةاعر ت و ات ريف

بةناعة  اضمان و اقيام بتقعيم  اععم  اتقن  اوكاالت تبرويبا  السبتبثبمبار فب   ابعوح  اب برببيبة، 
 وت زيز  ات اون و اتكامح مع  امنظمات  ا ربية و اعواية  انشطة ف  مجاح تشجيع  الستثمار.

 

 

 

 العمومية(: )الجمعية المساهمين مجلس

  اةرويات كافة اه وتن قع وهيئات(، )عوالً   ألعضاء جميع ويمثح  امؤسسة، ف  سلطة أعلى هو

  اسيباسبة وضع - أخرى ةرويات ضمن - يتوالها  ات   امهام ومن .أغر ضها اتوقيق  ارزمة

 مبجبلب  أعضباء وت يبيبن وت عيلها،  التفاقية، نةوص وتفسير . امؤسسة عمح توكم  ات   ا امة
 . ا ام و امعير  إلع رة

 :اإلدارة مجلس

 وينتخب سنو ت، ثرث امعة  ختيارهم يتم متفرغين، غير أعضاء تس ة من  إلع رة مجل  يتأاف

  ابمبنبةبوص  اةبروبيبات وفبق  امؤسسة أعماح إع رة  امجل  ويتواى رئيساً، أعضائه بين من
 -  اةرويات تلك وتتضمن  امساهمين، مجل  قبح من اه  امخواة أو  امؤسسة  تفاقية ف  عليها
 و ابببوبوث  ا مليات بر ما إقر ر و إلع رية،  امااية و الو ئح  انظم إقر ر - أخرى مهمات ضمن

 أمبو ح فبيبهبا تبوظبف  ابتب   ألوجبه تبوبعيبع تنفيبذهبا، ومتاب ة المؤسسة  ا ام  امعير من  امقتروة
 . امساهمين امجل   امؤسسة نشاط عن سنوي تقرير وتقعيم  اتقعيرية،  امو زنة  عتماع  امؤسسة،

 :اإلدارة مجلس أعضاء السادة أسماء

ً رئيس     اغنام مومع بن أومع / ألستاذ س اعة .4  ا
 عضو ً                                     اةبيح أومع عبعهللا / ألستاذ س اعة .2
 عضو ً    ابستان  عل  خااع / ألستاذ س اعة .3
 عضو ً      اطويح  اهاعي مختار  / اعكتور س اعة .1
 عضو ً       ا بيعا  وسن أومع  / ألستاذ س اعة .5
 عضو ً   وسن أومع مومع  / ألستاذ س اعة .6
 عضو ً   قطن عل  بن مواع بن مسلم  / ألستاذ س اعة .9
 عضو ً  قطام  عل   اعين س ع ناةر  / اعكتور س اعة .8
 عضو ً    اتار  ألمين مومع  / ألستاذ . س اعة7  

 اإلبراهيم راشد فهد / األستاذ سعادة  :العـام المدير     

  المحتويات

 

  الفتتاوية .....................................

مجل  إع رة  امؤسسة ي قع  جتماعه  ألوح 

 .................................. 2148ا ام 

 أنشطة  امؤسسة.............................. 

  اتجارة  ا ربية...  او قع و اتغير ت ........

مرمح  اتجارة  اخارجية  ف   اعوح 

  ا ربية ......................................
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 التجارة العربية.. استقرار الهيكل السلعي وتغير الوجهات

شهدت الدول العربية خالل السنوات األخيرة تغيرات متسارعة فيي اليعيدييد 
من العوامل المؤثرة على أدائها االقتصادي وحركة تجارتها الخارجية، ومنها ما شهيدتي  
المنطقة من أحداث وما مر على االقتصاد العالمي مين تيغيييرات وأزميات تيرتيب عيليييهيا 
تطورات في أسعار المواد األولية والسيما النفط والغاز اللذان يميثيالن حصية األسيد مين 
الصادرات السلعية العربية. ولرصد تلك التغيرات وتأثيراتها تواصل المؤسيسية فيي هيذ  
النشرة الفصلية تقديم أهم الميؤشيرات ذات الصيلية جليى جيانيب اسيتيعيرا  تيطيور أهيم 

مؤشرات األداء في مجال التجارة الخارجية عموما والتجارة الخارجية السلعية العربييية،                 
 على وج  الخصوص.

ومن هذ   ارةع يتبببيبن ابنبا وبعوث تبغبيبر ت كبببيبرة خبرح   

 اسنو ت  اخم   ألخيرة ) افترة  ألواى( مقارنة ببع ية  ألافيبة 

 اثااثة ) افترة  اثانية( على ة يع  اوجبم  إلجبمبااب  ابلبتبجبارة 

بشقيه  اةاعر ت و او رع ت وكذاك عبلبى ةب بيبع  ابوجبهبات 

 اجغر فية واكن مبع وبعوث تبغبيبر ت طبفبيبفبة عبلبى ةب بيبع 

 اتوزيع  اسل   اهيكح  اةاعر ت و او رع ت كما يتضح مبمبا 

 يل :

  179 رتفع متوسط قيمة  اتجارة  اسل يبة  اب برببيبة مبن 

 4753مليار عوالر خرح  افترة  ألواى إاى متوسط بلغ 

مليار عوالر خرح  افترة  اثانية بم عح يزيع على ض بف 

نمو  اتجارة  ا اامية  اسل ية ف   ابمبتبوسبط خبرح نبفب  

 افترة،  ألمر  اذي أعى إاى  رتفاع وةة عوح  ابمبنبطبقبة 

% مبا ببيبن 5إابى  3ف   اتجارة  اسل ية  ا باابمبيبة مبن 

 افترتين. ويرجع ذاك باألسا  الرتفاع أسب بار تةبعيبر 

 امنتجات  ا ربية والسيبمبا  ابوقبوع، فب  مبقباببح  رتبفباع 

 كميات  او رع ت  اسل ية  ا ربية.

  تضاعفت  اتجارة  ا ربية  اسل ية  ابينية من ويث  اقيمبة

مبلبيبار عوالر  29.1مر ت من متوسبط  1.5بأكثر من 

مبلبيبار عوالر إال أن نسبببتبهبا مبن  426.5إاى متوسط 

مجمح  اتجارة  اخارجية  اسل ية العوح  ا ربية ابم تبرتبق 

%، وذابك مبع تبز يبع 43إابى  44إال بشكح طفيف من 

مساهمة عوح مجل   ات اون ف   اتجارة  ابينية  اسبلب بيبة 

 % خرح فترة  امقارنة.65% إاى نوو 57 ا ربية من 

  شهع  اتوزيع  اجغر ف  تغيبر ت و ضبوبة، وبيبث وبلبت

 اعوح  انامية موح  اعوح  امتقعمة كأهبم شبريبك تبجباري 

العوح  ا ربية و رتف ت وةتها من مجمح  ابتبجبارة مبن 

% فيما تر ج ت وةبة  ابعوح 61% إاى نوو 11نوو 

 %. 37% إاى نوو 55 امتقعمة ف   امقابح من نوو 

  ام يشهع  اتوزيع  اسل   التجارة  ا ربية تغيبر ت كبببيبرة

ويث تر ج ت وةة ةاعر ت  اسلع  ألواية من مبجبمبح 

% إابى 81.6 اةاعر ت  اسبلب بيبة بشبكبح طبفبيبف مبن 

% فبب  مببقببابببح تببوببسببن وةببة ةبباعر ت  اسببلببع 99.5

%. أما علبى ةب بيبع 24.9% إاى  48.1 امةن ة من 

 او رع ت فقع شهعت  ستمر ر  اسيطرة  اسلع  ابمبةبنب بة 

رغببم  نببخببفبباض وةببتببهببا مببن إجببمبباابب   اببو رع ت مببن 

%، مبقباببح  رتبفباع وةبة  اسبلبع 69.4% إابى 68.9

 %.31.5% إاى 25.3 ألواية من 

و ستناع  إاى ما سبق نبجبع أنبه مبن  اضبروري أن تبو ةبح 

 اعوح  ا ربية تكبثبيبف جبهبوعهبا مبن أجبح تبوبسبيبن  ابمبيبزة 

 اتنافسية الةناعات  امولية وععم وةبتبهبا مبن  اةباعر ت 

 اسل ية  ا اامية، مع توقيق وع أعنى من  ابتبنبوع فب  هبيبكبح 

 اسلع  ابمبةبعرة فب  وجبهبة  اةباعر ت تبفباعيبا ابلبةبعمبات 

  اخارجية  اس رية و اقطاعية.

وت زيز  اقعرة  اتنافسية ال يأت  من  اتوكم ف  كلفة  اووبع ت 

 إلنتاجية فوسب، بح يأت  أيضا من خرح  ا بمبح عبلبى رفبع 

مستوى  إلنتاجية وجوعة  اسلع  امنتجة، إضافة إابى تبطبويبر 

 ا ناةر  امسهلة الواوج إاى  ألسو ق  اعواية، وتشمح تمويح 

   اتجارة  اعواية وتوفير  اضمان.

  وهللا ولي التوفيق،

  فهد راشد اإلبراهيم

  المدير العام

 

 االفتتاحية
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 أنشطة المؤسسة

ببمبقبر  2148مار   5عقع مجل  إع رة  امؤسسة  ا ربية اضمان  الستثمار و ئتمان  اةاعر ت  جتماعه  ألوح يوم  إلثنين  اموفق 

 وناقش  امجل  ف   الجتماع موضوعات تت لق بنشاط  امؤسسة خرح فترة  اتقرير وأبرزها ما يل : . امؤسسة بعواة  اكويت

  2149عيسمبر  34إاى  2149سبتمبر  4تقرير  امعير  ا ام عن نشاط  امؤسسـة خرح  افتـرة من. 

  مشروع جعوح أعماح  جتماع مجل  مساهم   امؤسسة اعور  ن قاعه  اخام  و ألرب ين و اوثائق  امت لقة به ومتاب ة تنفيذ قبر ر

 مجل   امساهمين بشأن زياعة رأ  ماح  امؤسسة من قبح  اعوح و اهيئات  ألعضاء.

  و تخذ  ابمبجبلب   ابقبر ر ت  ابرزمبة 2148ت يين عضو جعيع ف  مجل  إع رة  امؤسسة وت يين معقق   اوسابات السنة  امااية ،

 .بشأنها

  ف   ابور  ابمبيبت بباابمبمبلبكبة  ألرعنبيبة  2148أبريح  41يوم  اثرثاء  امو فق  2148كما قرر  امجل  عقع  جتماعه  اثان  ا ام

 . اهاشمية

 8102مجلس إدارة المؤسسة يعقد اجتماعه االول لعام 

 شاركت ف  مؤتمرين وم رض ف  بغع ع و اكويت وعب  

 المؤسسة نظمت ورشة عمل في باريس

ورشة عمح ف  باري  باات اون مع أوع  2148نظمت  امؤسسة خرح شهر مار  

وسطاء  اتأمين  اعوايين وذاك بهعف  ات ريف بخعماتها وتسويقها اعى  امةعرين 

و امؤسسات  امااية ومكتتب  تأمين  الئتمان و امخاطر  اسياسية ف   ا اام. كما قام وفع 

 امؤسسة بزيارة ععع من  امةارف ووسطاء  اتأمين ف  كح من باري  وانعن 

 الت ريف بخعمات  امؤسسة. 

كما شاركت  امؤسسة ف  ععع من  امؤتمر ت منها ملتقى  امةارف  إلسرمية ف  

بتنظيم من "ر بطة  امةارف  2148يناير  29 ا ر ق  اذي عقع ف  بغع ع يوم 

 اخاةة  ا ر قية" وبرعاية من موافظ  ابنك  امركزي  ا ر ق  وذاك ات زيز تباعح 

  ام لومات وتطوير  اةيرفة  إلسرمية ف   ا ر ق. 

و اذي ” مؤتمر  اكويت  اعوا  إلعاعة إعمار  ا ر ق“كما شاركت  امؤسسة ف  ف اايات 

كما قعمت مع خلة تضمنت  2148فبر ير  41-42عقع ف  معينة  اكويت خرح  افترة 

نبذة ت ريفية عن خعماتها وعن عمليات  اضمان  ات   ستفاعت منها جمهورية  ا ر ق 

 منذ نشأة  امؤسسة.

 "Gulfood 2148وف   اسياق ذ ته ز ر وفع من  امؤسسة م رض  اخليا األغذية  

ف  معينة عب  بعواة  إلمار ت  2148فبر ير  22 -48"  اذي  ن قع خرح  افترة 

 ا ربية  امتوعة، ويث تو ةلت  امؤسسة مع ععع من  اشركات  ا ربية  امةعرة 

  امشاركة بهعف ت ريفها بخعمات تأمين  ئتمان  اةاعر ت.  

 

 

نشاط تسويقي في 

فرنسا وبريطانيا 

 واإلمارات ومصر

 

تببم خببرح فببتببرة  اببتببقببريببر 

 الجتماع ب عع من  امةعرين 

و امستبثبمبريبن و ابمبؤسبسبات 

 اببمببااببيببة وشببركببات إعبباعة 

 اتأمين ع خح عواة  امقر وف  

كببح مببن فببرنسببا وبببريببطببانببيببا 

و إلمار ت ومةر وكذاك ف  

 اس وعية من خبرح  ابمبكبتبب 

 إلقليم  باا اةبمبة  ابريباض 

ببببغبببرض تبببرويبببا خبببعمبببات 

 امؤسسة  اتأمبيبنبيبة، كبمبا تبم 

زيبببارة عبببعع مبببن عبببمبببرء 

 امؤسبسبة ابتب بزيبز  ابتب باون 

 م ها.
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 أنشطة المؤسسة

 مع نظرة مستقبلية مستقرة AAستاندرد آند بورز تثبت تصنيف ضمان االستثمار عند 

 & Standardأعببلببنببت وكببااببة سببتببانببعرع  نببع بببورز 

Poors الئبتبمبانب  ، وه  إوعى أهم وكاالت  اتةنبيبف 

 ا اامية، عن تثبيت تةنيفها المؤسسة  اب برببيبة اضبمبان 

" مع AA الستثمار و ئتمان  اةاعر ت )ضمان( بعرجة "

 نظرة مستقبلية مستقرة. 

 

وأفاع  اتقرير  اذي أةعرته  اوكااة بهذ   اشأن بأن تثبيبت 

 اتةنيف ي ك   اتطور  ابمبسبتبمبر فب  وبجبم عبمبلبيبات 

 امؤسسة، وقوة مركزها  اماا ، بفضح مسبتبويبات رأ  

 اماح  امرتف ة، وأع ء  امؤسسة  ابذي يسبتبنبع إابى سبجبح 

عبامباً، و اب برقبة  ابمبسبتبقبرة  11عمليات يمتع ألكثر من 

و اع عمة  ات  تربط  ابمبؤسبسبة بباابعوح  ألعضباء، كبمبا 

ي ك   اتةنيف قوة  اكفاية  ارأسمباابيبة ابعى  ابمبؤسبسبة 

وسيواتها  ا ااية  اقاعرة على مقابلة  اتز ماتها  اتبأمبيبنبيبة، 

وعرجة  امرونة  الستثمارية و امااية  اقوية. أمبا  ابنبظبرة 

 امستقبلية  امستقرة فإنها تب بكب  تبوقب بات  ابوكباابة ببأن 

توافظ "ضمان" على قوة مركزها  اماا  وقوة موفظبتبهبا 

  اتأمينية وتنوعها وخطط تطوير أعمااها.

وقع عببر  اسبيبعه فبهبع ر شبع  إلببر هبيبم،  ابمبعيبر  اب بام 

المؤسسة عن س اعته انبجباا  ابمبؤسبسبة فب   ابمبوبافبظبة 

وال ام  اواعي عشر على  اتو ا  على تةنيفها  الئتمانب  

مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذاك رغم واالت ععم  ايقين 

 اسياس  و القتةاعي ف  ب ض أسو ق عبمبلبهبا، مشبيبر  

إاى أن  امؤسسة ورةت على مو كبة  اتطور ت ببزيباعة 

وجم عملياتها  إلجمااية خرح تلك  افترة ابتبببلبغ قبيبمبتبهبا 

 .2149مليار عوالر بنهاية عام  46 اتر كمية 

وأوضح  إلبر هيم أن  امؤسسة تس ى امو جهة  اتوبعيبات 

 ات  تفرزها أوع ث  امنطقة ومنها تر جع وجم  ألنشبطبة 

 الستثمارية و اتجارية عبر مو ةلة تقعيم خعمات جبعيبعة 

 و اس   ات زيز أنشطتها ف  أسو ق جعيعة.
 

 8062مليون دوالر في الربع األول من  308.2 المؤسسة توقع عقوداً ومالحق بقيمة 

عوح  7طلباً اتأمين  ئتمان ةاعر ت من شركات مةعرة من  423تسلمت  امؤسسة خرح  اربع  ألوح من  ا ام  اجاري، 

ملوقا اتأمين  ئتمان ةاعر ت بقيمة  15عقع  و 35عربية ومن جهة أجنبية ومن جهة عربية أجنبية مشتركة، كما تم إبر م 

 مليون عوالر.   213قعرها وو ا  

مليون عوالر إضافة إاى طلب   93 ستفسار ت بلغت قيمتها وو ا   1وعلى مستوى ضمان  الستثمار، تسلمت  امؤسسة 

مليون عوالر  312.8مليون عوالر. بإجماا  عقوع ومروق موق ة بقيمة  19.5ضمان  ستثمار أوا  بقيمة قعرها وو ا  

 .2148ف   اربع  ألوح من  ا ام 
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 التجارة العربية.. الواقع والتغيرات 

بلغ وجم  اتجارة  اسل ية العوح  ا ربية  

ببمبا  2146مليار عوالر اب بام  4182

% من مبجبمبح تبجبارة  اسبلبع 96يمثح 

و اخعمات ف   اعوح  ا ربيبة وتبتبقبارب 

قيمتا  اةاعر ت و او رع ت ويث يبقبعر 

 918وجم  اةاعر ت  اسلب بيبة ببنبوبو 

مليار عوالر و او رع ت  اسل يبة ببقبيبمبة 

مليار عوالر بفائض تجاري يببلبغ  935

مببلببيببار عوالر. وتببمببثببح  اببتببجببارة  43

% مبن إجبمبااب  1.6 ا ربية  اسلب بيبة 

 اتجارة  اسل ية ف   ا اابم و ابتب  يبزيبع 

تريليبون عوالر، كبمبا  32وجمها على 

% مبن 1.9تمثح  اةاعر ت  اب برببيبة 

مببجببمببح ةبباعر ت  ابب ببااببم فببيببمببا تببمببثببح 

% من مجمبح  ابو رع ت 1.5 او رع ت 

  ا اامية  اسل ية.

ويببتببضببح مببن تببوزيببع تببجببارة  اببعوح 

أنبهبا  2146 ا ربية مع  ا باابم اب بام 

تببتببركببز مببع  اببعوح  اببنببامببيببة بببنببسبببببة 

% ويث تستووذ  اعوح  انامبيبة 52.9

% مبن مبجبمبح  اةباعر ت 65على 

 ا ربية  اسل ية الخارج وتستوبوذ فب  

% مبن مبجبمبح 53 امقابح على نوو 

فبيبمبا  ، او رع ت  ا ربية من  ابخبارج

توتح  اعوح  امتقعمة  امرتبببة  ابثبانبيبة 

% موزعة ما ببيبن 37.9بوةة تبلغ 

% ابببلبببةببباعر ت  اببب بببرببببيبببة 33.2

% و رع ت عربية مبن  ابعوح 11.7و

 اببمببتببقببعمببة، وأخببيببر  تسببتببوببوذ  اببعوح 

 امتوواة عبلبى وةبة ضبئبيبلبة تبببلبغ 

 % من مجمح  اتجارة  ا ربية.1.3

شهد العالم خالل السنوات األخيرة الماضية تغيرات متسارعة في العديد من العوامل المؤثرة على حركة التيجيارة 

الدولية، وقد كان لتلك التغيرات األثر األكبر على دول المنطقة العربية بحكم استيحيواذ اليميواد األولييية والسيييميا 

النفط والغاز على حصة مهمة من صادراتها الخارجية. وفي هذا السياق يركز العر  التالي على ثالثية ميحياور 

رئيسية أولها استعرا  أهم سمات التجارة الخارجية العربية وخصوصا على صعيد التوزيع الجغرافي والسليعيي 

وثانيها رصد أهم التغيرات التي شهدتها التجارة العربية خالل السنوات األولى من األلفية اليثياليثية، وأخيييراً أهيم 

 دولة عربية. 62مؤشرات التجارة الخارجية في 

 التجارة السلعية

 التوزيع حسب مستوى النمو

 أوال: أهم سمات التجارة الخارجية العربية 

 2146وسب بيانات مؤتمر  ألمم  امتوعة التجارة و اتنمية  الونكتاع يبلغ وجم تجارة  اسلع و اخعمات ف   اعوح  ا ربية ا بام 

% ف   ابمبتبوسبط 51% من  اناتا  امول   إلجماا  العوح  ا ربية، مقارنة بنسبة تبلغ 82مليار عوالر بما يمثح  4731نوو 

% من إجماا  تجارة  ا اام من  اسلع 1.9على  اة يع  ا اام . وتمثح إجماا  تجارة  اعوح  ا ربية من  اسلع و اخعمات نوو 

تريليون عوالر. فيما تستووذ عوح مجل   ات اون  اخليج  على وةة تزيع عبلبى  11.9و اخعمات انف   ا ام و ابااغ وجمها 

 % من مجمح  اتجارة  ا ربية السلع و اخعمات.92

% من مجمبح تبجبارة  21وتمثح تلك  اقيمة  2146مليار عوالر ا ام  191.1وتقعر تجارة  اخعمات ف   اعوح  ا ربية بقيمة 

% من إجماا  تجارة  اخعمات ف   ا اام انفب   اب بام. وتةبعر مبجبمبوعبة 1.7 اسلع و اخعمات  ا ربية فيما تمثح تلك  اقيمة 

مليار  314.1% من  إلجماا   ا اام  فيما تستورع خعمات بقيمة 3.5مليار عوالر بوةة  493 اعوح  ا ربية خعمات بقيمة 

 .2146مليار عوالر ا ام  428.5% من  إلجماا   ا اام ، موققة عجز  تجاريا بقيمة 6.3عوالر بوةة تبلغ 
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وعلى ة يع  اتبوزيبع  ابجبغبر فب  تب بع 

 اعوح  آلسيوية  اشريك  اتجباري  ألوح 

% من 58.3العوح  ا ربية بوةة تبلغ 

مببجببمببح  اببتببجببارة  ابب ببربببيببة  اسببلبب ببيببة 

%  69.3 اخارجية مبوزعبة مبا ببيبن 

% 17.2اةاعر ت  اعوح  اب برببيبة  و

الو رع ت  ا ربية من  سيا بفائض يبزيبع 

، 2146مليار عوالر اب بام  411على 

فيمبا وبلبت عوح أوروببا كبثبانب   كبببر 

شريك تجاري العوح  اب برببيبة ببوبةبة 

% من مجمح  ابتبجبارة  اب برببيبة 25.2

مببلببيببار عوالر  431مببوزعببة مببا بببيببن 

مبلبيبار  237اةاعر ت  اعوح  ا ربية و

عوالر الو رع ت  اب برببيبة، فبيبمبا وبلبت 

عوح  اقارتين  ألمريكيتين فب   ابمبرتبببة 

% مبن مبجبمبح 41.4 اثاابثبة ببوبةبة 

 55.2 اتجارة  ا ربية توزعت ما ببيبن 

مبلبيبار  72.5مليار عوالر ةباعر ت و

عوالر و رع ت، أمبا عوح أفبريبقبيبا فبقبع 

وببلببت فبب   اببمببرتبببببة  اببر ببب ببة بببوببةببة 

% من  اتجارة  اسبلب بيبة  اب برببيبة 5.6

مببلببيببار عوالر ةبباعر ت  19.6مببنببهببا 

مليار عوالر و رع ت، وأخبيبر   33.8و

وببلببت عوح  وقببيببانببوسببيببا فبب   اببمببرتبببببة 

% مبن مبجبمبح 1.7 اخامسبة ببوبةبة 

  اتجارة  ا ربية.

وأما  اتجارة  ا ربية  ابينية فتبلغ قيمتهبا 

فبب   اببمببتببوسببط )مببجببمببوع  اببمببتببوسببط 

 اوساب  الةاعر ت  اسل ية  ا ربية إاى 

مبلبيبار عوالر  421.9 اعوح  اب برببيبة 

مضافا إايها مجموع  او رع ت  اسبلب بيبة 

 ا ربية إابى  ابعوح  اب برببيبة وقبيبمبتبهبا 

مبلبيبار ت  418مبلبيبار عوالر(  75.1

% مبن مبجبمبح 41.6عوالر بما يمثبح 

 .2146 اتجارة  اسل ية  ا ربية ا ام 

وتساهم عوح مجل   ات اون  ابخبلبيبجب  

% من مجمح  اتجارة  ا ربيبة 66بنوو 

مببلببيببار عوالر  67.2 ابببببيببنببيببة بببقببيببمببة 

كةببباعر ت عوح مبببجبببلببب   ابببتببب ببباون 

 93.9 اخليج  إابى  ابعوح  اب برببيبة و

ملبيبار عوالر كبو رع ت ابعوح مبجبلب  

 .2146 ات اون من  اعوح  ا ربية ا ام 

 

أما  اتوزيع  اسل ب  ابلبتبجبارة  اب برببيبة 

 اخارجية فيكشف  اب بعيبع مبن  اسبمبات 

 ا امة مبنبهبا عبلبى ةب بيبع  اةباعر ت 

% 94.3سيطرة  اسلع  ألواية بوبةبة 

وبشكح موعع  اوقوع  اذي يستووذ علبى 

من مجمح  اةباعر ت  اسبلب بيبة  53.9

. أمببا  اسببلببع 2146 ابب ببربببيببة ابب ببام 

% مبن 29.8 امةن ة فتبلغ وةبتبهبا 

 إلجببمبباابب  وتببمببثببح ةبباعر ت  اسببلببع 

 اببمببةببنبب ببة ذ ت  اببمببهببارة  ابب ببااببيببة 

% مبجبمبح 45و اتكنواوجبيبا  ابكبثبيبفبة 

  اةاعر ت  اسل ية.

ف   امقابح تستووذ  اسلع  امةن ة على 

% من مجمح  او رع ت  اسل يبة  68.1

وتبمبثبح و رع ت  2146 ا ربية اب بام 

 اسلع  امةن بة ذ ت  ابمبهبارة  اب باابيبة 

% مبجبمبح  22.6و اتكنواوجيا  اكثيفة 

 او رع ت  اسل ية  فيما تمبثبح  ابو رع ت 

% من  إلجبمبااب  27من  اسلع  ألواية 

وخةوةا  ألغذية  ات  تستوبوذ عبلبى 

% مببن مببجببمببح و رع ت  اببعوح 43.7

  ا ربية  اسل ية.

 التجارة العربية البينية 

 التوزيع الجغرافي

 ثانيا: أهم التغيرات التي شهدتها التجارة العربية خالل السنوات األولى من األلفية الثالثة
شهعت  اتجارة  ا ربية تغير ت متنوعة خرح  اسنو ت  ألواى من  ألافية  اثااثة و ات  تبتبضبح مبن مبقبارنبة ) ابفبتبرة  ألوابى( 

( و) افترة  اثانية(  اسنو ت  اخم   ألخيرة ما بين 2111و 2111 اسنو ت  اخم   ألواى من بع ية تلك  افترة ما بين عام  )

( ويث طرأ على  اتجارة  ا ربية تغير ت كبيرة على ةب بيبع  ابوبجبم  إلجبمبااب  بشبقبيبه  اةباعر ت 2146و 2142عام  )

و او رع ت وكذاك  اتوزيع على وسب  اشركاء  اتجاريين  ارئيسيين فيما شهعت  اتجارة  ا ربية تغير ت طفيفة عبلبى ةب بيبع 

  اتوزيع  اسل   اهيكح  اةاعر ت و او رع ت كما يتضح مما يل :

 التوزيع السلعي 
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 متوسط قيمة التجارة السلعية العربية ارتفااااا مااماا ما   حقق

مالاياار ر خر  الف الافاتارة اى لا   لا   794متوسط يبلا  

%  مو ماا 391 لف الفترة الثانية بمعدف  3991متوسط بل  

يزيد ال  ضعف نمو التجارة العالمياة السالاعاياة  الف نافا  

%، اىمر الذي أرى  ل  ارتفاا  حةاة 377الفترة  المقدر بـ 

% ماا 9 لا   1ر ف المنطقة في التجارة السلعية العالمية م  

بي  الفترتي .  يمك  تفسير ذلك بالعورة  ل  التغير الذي طارأ 

ال  مؤشر تغير اىسعار  الكميات للتاجاارة الاعارباياة  الف 

ب راباياراب فاي  تلك الفترة حسب اخ نكتار  الذي يكشف ارتافااااا

مؤشر القيمة بشكل اام  مؤشر قيمة الوحدة المةدرة بشاكال 

% في مقابل نمو محد ر لاماؤشار الاكاماياة 377 اص بمعدف 

%  مو ما يوضح أن النمو الكبيار فاي الةااررات 95بمعدف 

السلعية العارباياة راباأل بااىسااا خرتافاا  أساعاار تةاديار 

المنتجات العربية  خسيما الوقور الاذي يساتاحاوذ االا  ناحاو 

 ثلثي مجمل الةاررات السلعية. 

  تضاافت التجارة العربية السلعية البينية م  حيث القيمة بأرثار

ملياار ر خر  الف الافاتارة  34.7مرات م  متوسط  7.9م  

مليار ر خر  لف الافاتارة الاثااناياة  336.9اى ل   ل  متوسط 

 خ أن نسبتها م  مجمل التاجاارة الاجاارباياة السالاعاياة لالاد ف 

%  الف فاتارة 31 لا   33العربية ارتفعت بشكل طفيف م  

المقارنة،  ذلك مأل تزايد مساممة ر ف ماجالا  الاتاعاا ن فاي 

%  الف 69 ل  ناحاو  99التجارة البينية السلعية العربية م  

 فترة المقارنة.

   شهدت الافاتارة تاغايارات  اضاحاة فاي الشارراا  الاتاجااريايا

الرئيسيي  للمنطقة حاياث حالات الاد ف الانااماياة ماحال الاد ف 

المتقدمة في المرتبة اى ل  م  حيث حجم التجاارة ماأل الاد ف 

% 77العربية  ارتفعت حةتها م  مجمل التجارة ما  ناحاو 

% فاي الافاتارة الاثااناياة فاياماا 65في الفترة اى ل   لا  ناحاو 

%  لا  99ترابعت حةة الد ف المتقدمة في المقابل م  نحو 

%  ذلك مأل ارتفا  طفيف لحةة الاد ف الاماتاحاولاة  19نحو 

 %  لف فترتي المقارنة.3.9%  ل   3.1م  

   لم يشهد التوزيأل السلعي للتجارة العربية تغيرات ربيرة ما بايا

فترتي المقارنة، فاعالا  داعاياد الةااررات تاراباعات حةاة 

داررات السلأل اى لية م  مجمل الةاررات السالاعاياة بشاكال 

% لساباب رئاياساي ماو ماباوط 44.9%  ل  65.6طفيف م  

% 41حةة داررات الوقور م   بمالي الةاررات م  نحو 

% في مقابل تحس  حةة داررات السلاأل الاماةاناعاة 69 ل  

%  رذلك تاحاسا  حةاة 33.4%  ل  36.7بشكل طفيف م  

داررات السلأل المةنعة ذات المهارة العالياة  الاتاكاناولاوباياا 

%  لف فاتارتاي الاماقاارناة. أماا 33.3%  ل  6.3الكثيفة م  

ال  دعيد الواررات فقد شاهادت اساتامارارا لساياطارة السالاأل 

المةنعة حيث انجفضت حةتها م   بمالي الواررات بشاكال 

%  راذلااك  اررات الساالااأل 64.3%  لاا  66.4طافااياف ماا  

 35.9المةنعة ذات المهارة العالية  التكنولوبيا الكثيافاة ما  

% م  مجمل الواررات السالاعاياة، فاي الاماقاابال 33.4%  ل  

%  ما  15.9%  لا  39.1ارتفعت حةة السلأل اى لية م  

بيناهاا  اررات اىياذياة الاتاي تاراباعات بشاكال طافاياف ما  

 %.31.4%  ل  37.9

  يتوافق اخستقرار النسبي في التوزيأل السالاعاي لاتاجاارة الاد ف

العربية مأل التغايارات الاتاي طارأت االا  ماؤشارات الاتاناو  

 التررز السلعي للتجارة العربية  التي أظهرت أنها ماا زالات 

بعيدة ا  مؤشرات الد ف المتقدمة حيث يبل  الترراز السالاعاي 

 4للةاررات في الد ف العربية مستويات مرتفعة تقدر باناحاو 

% فاي 39أضعافه في اختحار اى ر بي ريم ترابعه بمعدف 

الد ف العربية  لف فترتي المقارنة،  مو ماا ياناساحاب أيضاا 

ال  مؤشر التنو  السالاعاي لالاةااررات الاباعاياد اا  ماياكال 

مارات اا  ر ف  1التجارة العالمية  الذي يظل أساوا باناحاو 

%  الف فاتارتاي 31اختحار اى ر بي ريم تحسناه باماعادف 

 المقارنة.

 ثالثا: المالمح القطرية للتجارة الخارجية في الدول العربية 

يكشف ردد الملمح القطرية للتجارة الجاربية للسلأل  الجدمات في الد ف العربية سمات مشترراة  تابااياناات االا  داعاياد ماؤشارات 

اىرا  المجتلفة بالنظر  ل  اخ تلفات النسبية للهيارل اإلنتابية  طبيعة الطلب الجاربي لكل ر لة.  ماو ماا ياتاضاح ما  اساتاعاراضاناا 

ر لة اربية  التي تشمل تطور حجم تجارة السلأل  الجدمات  امم التغيرات التي طرأت الاياهاا  نساباتاهاا  36لتطور مؤشرات اىرا  في 

 ل  الناتج المحلي اإلبمالي  ميكل التجارة  توزيعها ال  امم القطااات السلعية  الجدمية،  رذلك أمم الشررا  التجاريي  الا  داعاياد 

التةدير  اخستيرار،  ضافة  ل   ضعية الد لة في التجارة العربية البينية م   لف ردد حجم تجارتها البينية اإلبمالية م  باهاة  ماأل 

رل ر لة اربية تةديرا  استيرارا م  بهة أ رى،  ضافة  ل  استعراض الهيكل السلعي لتجارتها البينية اإلبمالية.  فيما يالاي الامالماح 

 القطرية المشار  ليها.
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2016المؤشر200620152016المؤشر

37.5(٪ من إجمالي الناتج المحلي)صادرات السلع والخدمات 61.553.252.0السلع كنسبة مئوية من إجمالي الصادرات

60.3(٪ من إجمالي الناتج المحلي)واردات السلع والخدمات 77.079.679.0السلع كنسبة مئوية من إجمالي الواردات

69.1(٪ من إجمالي الناتج المحلي)تجارة السلع 33.740.241.8الخدمات التجارية كنسبة مئوية من إجمالي الصادرات

27.4(٪ من إجمالي الناتج المحلي)تجارة الخدمات 19.017.117.8الخدمات التجارية كنسبة مئوية من إجمالي الواردات

--(٪ من إجمالي الناتج المحلي)التجارة 4.86.66.2خدمات أخرى كنسبة مئوية من إجمالي الصادرات

4.03.23.2خدمات أخرى كنسبة مئوية من إجمالي الواردات

WORLDBANK: المصدر منظمة التجارة العالميةWTO: المصدر

 منظمة التجارة العالميةWTO: المصدر

 منظمة التجارة العالميةWTO: المصدر

اإلجمالي%  الدولةاإلجمالي%  الدولة

ن1,59249.9الواليات المتحدة 2,95435.4الصي 

1,45917.5الواليات المتحدة91428.7السعودية

1,22014.6السعودية84026.3الهند

84510.1إيطاليا3089.7إرسائيل

8159.8ألمانيا2949.2اإلمارات

اإلجمالي%  السلعاإلجمالي%  السلع

ي والزيوت ومنتجات التقطي 1,35718.1مستلزمات المالبس واالكسسوارات
2,70714.1الوقود المعدنن

ام7209.6منتجات صيدالنية 1,93010.1مركبات غي  السكك الحديدية والير

1,4477.5اآلالت واألجهزة الميكانيكية وأجزاؤها6128.1اسمدة

يت والحجر والجي  واألسمنت 1,1766.1اآلالت والمعدات الكهربائية وأجزاؤها4906.5الملح والكير

اوات والجذور والدرنات 9384.9الحبوب4065.4الخضن

International Trade Center-TradeMap: المصدر

UNCTAD: المصدر

UNCTAD:       المصدرInternational Trade Center-TradeMap: المصدر

($مليون )القيمة 

التجارة البينية العربية مع األردن

الهاشمية األردنية المملكةالتجارية والخدمات السلع تجارة

هيكل تجارة السلع البينية

هيكل تجارة الخدمات التجاريةهيكل تجارة السلع

ي تستورد السلع من األردن  5أهم 
ي تصدر السلع إل األردن 5أهم 2016 دول الت 

2016 دول الت 

($مليون )القيمة ($مليون )القيمة 

ي تصدرها األردن  5أهم 
ي تستوردها األردن  5أهم 2016 سلع الت 

2016 سلع الت 

($مليون )القيمة 

تدفقات التجارة من العالم 

($ملياردوالر )
20062007200820092010201120122013201420152016

%متوسط التغير 

2016-2006

5.25.77.96.47.08.07.97.98.47.87.54.7  السلعالصادرات      

2.93.44.44.25.25.26.06.06.65.96.08.5                     الخدمات التجارية

11.513.717.014.215.618.920.821.522.720.519.26.0السلعالواردات        

2.93.43.93.74.34.44.54.54.64.44.34.6                     الخدمات التجارية

 تدفقات التجارة السلعية البينية 

لألردن مع الدول العربية

2015

($مليون دوالر )

2016

($مليون دوالر )

معدل 

%التغير 

13-3,3732,951الصادرات    

16-5,2244,385الواردات     

ان التجاري ز 1,43423-1,851-المير

  (السلعية)التجارة العربية البينبة 

 بالمليون دوالر2016لعام 

القيمة المصدرة من 

األردن

القيمة المستوردة 

إلى األردن

132.7369.32الجزائر

51.5155.38البحرين

0.960.29جيبوتي

128.39474.05مصر

433.762.79العراق

252.0847.29الكويت

176.8994.34لبنان

27.590.80ليبيا

0.720.09موريتانيا

12.4325.94المغرب

61.7652.84سلطنة عمان

151.29173.63قطر

842.742,325.50السعودية

1.811.11الصومال

157.5546.61فلسطين

70.0236.00السودان

43.4989.10سورية

18.3811.49تونس

333.72878.44اإلمارات

52.933.06اليمن

2,950.774,388.05اإلجمالي

ي تصدرها األردن ال الدول العربية 
أهم السلع الت 

2016 (%)

ي تستوردها األردن من الدول 
أهم السلع الت 

(%) 2016العربية 

37.2

8.7
5.6 3.2 2.8

       
         
        
         

         
         

       
           
         
        
       

         
          

        
         

17.3

10.9

7.0
4.9 4.5
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2016المؤشر200620152016المؤشر

103.8(٪ من إجمالي الناتج المحلي)صادرات السلع والخدمات 95.578.176.7السلع كنسبة مئوية من إجمالي الصادرات

101.4(٪ من إجمالي الناتج المحلي)واردات السلع والخدمات 78.863.862.7السلع كنسبة مئوية من إجمالي الواردات

140.8(٪ من إجمالي الناتج المحلي)تجارة السلع 4.116.718.0الخدمات التجارية كنسبة مئوية من إجمالي الصادرات

--(٪ من إجمالي الناتج المحلي)تجارةالخدمات19.222.122.9الخدمات التجارية كنسبة مئوية من إجمالي الواردات

205.3(٪ من إجمالي الناتج المحلي)التجارة 0.45.25.3خدمات أخرى كنسبة مئوية من إجمالي الصادرات

2.014.014.5خدمات أخرى كنسبة مئوية من إجمالي الواردات

WORLDBANK: المصدر منظمة التجارة العالميةWTO: المصدر

 منظمة التجارة العالميةWTO: المصدر

 منظمة التجارة العالميةWTO: المصدر

اإلجمالي%  الدولةاإلجمالي%  الدولة

ن19,24112.1الهند 30,06713.7الصي 

30,04213.7الهند17,29910.9اليابان

22,40010.2الواليات المتحدة16,56810.4سويرسا

16,3317.4ألمانيا10,4806.6سلطنة عمان
ن 9,1154.1المملكة المتحدة9,9946.3الصي 

اإلجمالي%  السلعاإلجمالي%  السلع

ي والزيوت و منتجات التقطي 
ي والزيوت و منتجات التقطي 81,79130.2الوقود المعدنن

81,79130.2الوقود المعدنن

رع واألحجار الكريمة ن رع واألحجار الكريمة52,89719.5اللؤلؤ الطبيعي أو المسي  ن 52,89719.5اللؤلؤ الطبيعي أو المسي 

20,6657.6اآلالت، األجهزة الميكانيكية وأجزاؤها20,6657.6اآلالت، األجهزة الميكانيكية وأجزاؤها

ام  ام 18,7686.9مركبات غي  السكك الحديدية أو الي  18,7686.9مركبات غي  السكك الحديدية أو الي 

16,2576.0اآلالت والمعدات الكهربائية وأجزاؤها 16,2576.0اآلالت والمعدات الكهربائية وأجزاؤها 

International Trade Center-TradeMap: المصدر

UNCTAD: المصدر

UNCTAD: المصدرInternational Trade Center-TradeMap: المصدر

المتحدة العربية اإلماراتالتجارية والخدمات السلع تجارة

هيكل تجارة السلع البينية

هيكل تجارة الخدمات التجاريةهيكل تجارة السلع

ي تستورد السلع من اإلمارات 5أهم 
ي تصدر السلع إل اإلمارات 5أهم 2016 دول الت 

2016 دول الت 

($مليون )القيمة ($مليون )القيمة 

ي تصدرها  اإلمارات 5أهم 
ي تستوردها  اإلمارات 5أهم 2016 سلع الت 

2016 سلع الت 

($مليون )القيمة ($مليون )القيمة 

التجارة البينية العربية مع اإلمارات

تدفقات التجارة من العالم 

($ملياردوالر )
20062007200820092010201120122013201420152016

%متوسط التغير 

2016-2006

145.6178.6239.2192.0214.0302.0349.0379.0375.0271.0265.98  السلعالصادرات      

6.37.49.09.511.012.115.320.455.758.162.532                     الخدمات التجارية

100.1132.5177.0150.0165.0203.0226.0239.0250.0230.0225.010السلعالواردات        

24.333.442.836.841.355.762.361.282.779.782.014                     الخدمات التجارية

 تدفقات التجارة السلعية البينية 

لإلمارات مع الدول العربية

2015

($مليون دوالر )

2016

($مليون دوالر )

معدل 

%التغير 

5-57,08754,462الصادرات    

19,56121,86912الواردات     

ان التجاري ز 13-37,52632,593المير

ي تصدرها اإلمارات ال الدول 
أهم السلع الت 

(%) 2016العربية 

ي تستوردها اإلمارات من الدول 
أهم السلع الت 

(%) 2016العربية 

47.7

9.7
4.9 3.4 3.1

       
           
          
       
       

       
         
        
       
       

         
         

     
         
           
        

         
             

     

28.5

8.0 7.4 6.8
4.1

       
           
         
        
        

     
         
           
        

       
         
      
            

    

      
       
            
        

         
         

  (السلعية)التجارة العربية البينبة 

 بالمليون دوالر2016لعام 

القيمة المصدرة من 

اإلمارات

القيمة المستوردة 

إلى اإلمارات

450.6218.87الجزائر

1,514.081,724.65البحرين

526.269.10جيبوتي

3,427.762,577.28مصر

9,853.041,518.25العراق

1,060.94330.38األردن

3,517.19966.10الكويت

541.97332.49لبنان

171.151,248.87ليبيا

299.5713.63موريتانيا

860.44119.37المغرب

13,169.132,237.31سلطنة عمان

3,840.901,987.09قطر

11,870.747,256.19السعودية

704.9083.56الصومال

49.0819.01فلسطين

1,159.061,332.78السودان

96.0425.60سورية

201.8068.50تونس

1,147.01133.75اليمن

54,461.6922,002.79اإلجمالي
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2016المؤشر200620152016المؤشر

73.9(٪ من إجمالي الناتج المحلي)صادرات السلع والخدمات 70.981.179.2السلع كنسبة مئوية من إجمالي الصادرات

65.5(٪ من إجمالي الناتج المحلي)واردات السلع والخدمات 83.685.383.3السلع كنسبة مئوية من إجمالي الواردات

64.5(٪ من إجمالي الناتج المحلي)تجارة السلع 20.118.920.8الخدمات التجارية كنسبة مئوية من إجمالي الصادرات

--(٪ من إجمالي الناتج المحلي)تجارة الخدمات 12.814.716.7الخدمات التجارية كنسبة مئوية من إجمالي الواردات

139.4(٪ من إجمالي الناتج المحلي)التجارة 8.9خدمات أخرى كنسبة مئوية من إجمالي الصادرات

3.7خدمات أخرى كنسبة مئوية من إجمالي الواردات

WORLDBANK: المصدر منظمة التجارة العالميةWTO: المصدر

 منظمة التجارة العالميةWTO: المصدر

 منظمة التجارة العالميةWTO: المصدر

اإلجمالي%  الدولةاإلجمالي%  الدولة

1,77328.8اإلمارات 1,34625.0السعودية

1,55025.2السعودية90616.8اإلمارات

89914.6الواليات المتحدة80514.9الواليات المتحدة

ن3636.7أثيوبيا 79012.8الصي 

75012.2اليابان3236.0الهند

اإلجمالي%  السلعاإلجمالي%  السلع

ي والزيوت ومنتجات التقطي 
ي والزيوت ومنتجات التقطي 6,25548.5الوقود المعدنن

3,35722.8الوقود المعدنن

1,68011.4مركبات األخرى غي  السكك الحديدية 1,80314.0األلومنيوم ومصنوعاته

1,1727.9اآلالت، األجهزة الميكانيكية، المفاعالت النووية7806.0الخامات والخبث والرماد

1,0086.8اآلالت والمعدات الكهربائية وأجزاؤها6174.8اآلالت، األجهزة الميكانيكية، المفاعالت النووية

5053.4السفن والقوارب والهياكل العائمة3452.7الحديد والفوالذ

International Trade Center-TradeMap: المصدر

UNCTAD: المصدر

UNCTAD:       المصدرInternational Trade Center-TradeMap: المصدر

البحرين مملكةالتجارية والخدمات السلع تجارة

هيكل تجارة السلع البينية

هيكل تجارة الخدمات التجاريةهيكل تجارة السلع

ي تستورد السلع من البحرين  5أهم 
ي تصدر السلع إل البحرين 5أهم 2016 دول الت 

2016 دول الت 

($مليون )القيمة ($مليون )القيمة 

ي تصدرها البحرين  5أهم 
ي تستوردها البحرين  5أهم 2016 سلع الت 

2016 سلع الت 

($مليون )القيمة ($مليون )القيمة 

التجارة البينية العربية مع البحرين

تدفقات التجارة من العالم 

($ملياردوالر )
20062007200820092010201120122013201420152016

%متوسط التغير 

2016-2006

12.213.617.311.915.019.719.821.920.114.212.12.4  السلعالصادرات      

0.4-3.53.73.93.84.23.33.13.33.33.33.2                     الخدمات التجارية

10.511.515.010.112.312.712.814.413.99.98.70.1السلعالواردات        

1.61.72.01.71.91.81.51.61.61.71.71.4                     الخدمات التجارية

تدفقات التجارة السلعية البينية 

للبحرين مع الدول العربية

2015

($مليون دوالر )

2016

($مليون دوالر )

معدل 

%التغير 

18-7,7296,325الصادرات    

21-4,1983,312الواردات     

ان التجاري ز 15-3,5323,013المير

ي تصدرها البحرين ال الدول 
أهم السلع الت 

(%) 2016العربية 

ي تستوردها البحرين من الدول 
أهم السلع الت 

(%) 2016العربية 

14.9

7.7
6.3 6.2 6.0

       
           
         
       
        

             
      
       

         
         

                   
         
        
        
       

29.3
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  (السلعية)التجارة العربية البينبة 

 بالمليون دوالر2016لعام 

القيمة المصدرة من 

البحرين

القيمة المستوردة 

إلى البحرين

122.480.09الجزائر

0.630.03جيبوتي

212.0570.14مصر

203.680.10العراق

67.3333.44األردن

437.6288.16الكويت

27.7214.24لبنان

12.430.01ليبيا

0.090.02موريتانيا

86.035.80المغرب

363.9448.66سلطنة عمان

502.0982.67قطر

2,290.572,076.98السعودية

0.455.26الصومال

5.960.19فلسطين

9.401.12السودان

7.880.94سورية

23.251.70تونس

1,930.32882.84اإلمارات

21.431.97اليمن

6,325.333,314.37اإلجمالي
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2016المؤشر200620152016المؤشر

39.6(٪ من إجمالي الناتج المحلي)صادرات السلع والخدمات 71.577.277.4السلع كنسبة مئوية من إجمالي الصادرات

50.4(٪ من إجمالي الناتج المحلي)واردات السلع والخدمات 83.584.384.2السلع كنسبة مئوية من إجمالي الواردات

78.5(٪ من إجمالي الناتج المحلي)تجارة السلع 24.617.116.9الخدمات التجارية كنسبة مئوية من إجمالي الصادرات

14.9(٪ من إجمالي الناتج المحلي)تجارةالخدمات12.511.511.5الخدمات التجارية كنسبة مئوية من إجمالي الواردات

90.0(٪ من إجمالي الناتج المحلي)التجارة 3.95.65.6خدمات أخرى كنسبة مئوية من إجمالي الصادرات

4.04.24.2خدمات أخرى كنسبة مئوية من إجمالي الواردات

WORLDBANK: المصدر منظمة التجارة العالميةWTO: المصدر

 منظمة التجارة العالميةWTO: المصدر

 منظمة التجارة العالميةWTO: المصدر

اإلجمالي%  الدولةاإلجمالي%  الدولة

3,58220.0فرنسا4,60933.1فرنسا

3,23618.0إيطاليا2,48217.8إيطاليا

1,5698.7ألمانيا1,80112.9ألمانيا

ن4693.4إسبانيا 1,2967.2الصي 

9115.1تركيا4313.1الجزائر

اإلجمالي%  السلعاإلجمالي%  السلع

ونية والكهربائية ونية و الكهربائية3,74019.2المعدات اإللكتر 2,75614.1المعدات االلكتر

ي والزيوت و منتجات التقطت 1,5818.1مستلزمات المالبس واالكسسوارات الغت  محبوكه 
2,14511.0الوقود المعدنن

ي والزيوت و منتجات التقطت 
2,12010.9اآلالت و المفاعالت النووية وغاليات الماء7673.9الوقود المعدنن

ام 6443.3اآلالت والمعدات الكهربائية وأجزاؤها 1,6108.3مركبات غت  السكك الحديدية أو التر

1,1616.0البالستيك ومصنوعاته5602.9مستلزمات المالبس واالكسسوارات المحبوكه

International Trade Center-TradeMap: المصدر

UNCTAD: المصدر

UNCTAD: المصدرInternational Trade Center-TradeMap: المصدر

($مليون )القيمة 

التجارة البينية العربية مع تونس

التونسية الجمهوريةالتجارية والخدمات السلع تجارة

هيكل تجارة السلع البينية

هيكل تجارة الخدمات التجاريةهيكل تجارة السلع

ي تستورد السلع من تونس  5أهم 
ي تصدر السلع إل تونس 5أهم 2016 دول الت 

2016 دول الت 

($مليون )القيمة ($مليون )القيمة 

ي تصدرها تونس  5أهم 
ي تستوردها تونس  5أهم 2016 سلع الت 

2016 سلع الت 

($مليون )القيمة 

تدفقات التجارة من العالم 

($ملياردوالر )
20062007200820092010201120122013201420152016

%متوسط التغير 

2016-2006

11.715.219.314.416.417.817.017.116.814.113.63  السلعالصادرات      

2-4.04.65.65.15.34.34.84.64.63.13.0                     الخدمات التجارية

15.019.124.619.122.224.024.524.324.820.219.54السلعالواردات        

2.22.63.12.73.13.03.03.13.12.82.72                     الخدمات التجارية

  (السلعية)التجارة العربية البينبة 

 بالمليون دوالر2016لعام 

القيمة المصدرة من 

تونس

القيمة المستوردة 

إلى تونس

664.21713.17الجزائر

0.9516.99البحرين

0.820.03جيبوتي

52.03175.61مصر

5.000.01العراق

11.6119.77األردن

4.7317.63الكويت

10.0414.00لبنان

442.7329.96ليبيا

15.792.83موريتانيا

169.16115.51المغرب

2.382.87سلطنة عمان

7.7428.71قطر

19.66207.10السعودية

0.140.00الصومال

0.650.01فلسطين

10.5711.99السودان

6.4810.15سورية

66.53146.82اإلمارات

1.320.00اليمن

1,492.551,513.13اإلجمالي

تدفقات التجارة السلعية البينية 

لتونس مع الدول العربية

2015

($مليون دوالر )

2016

($مليون دوالر )

معدل 

%التغير 

7-1,5421,439الصادرات    

4-1,5751,513الواردات     

ان التجاري ز 124-74-33-المير

ي تصدرها تونس ال الدول العربية 
أهم السلع الت 

2016 (%)

ي تستوردها تونس من الدول 
أهم السلع الت 

(%) 2016العربية 

48.9

15.9

3.8 3.2 3.0
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2016المؤشر200620152016المؤشر

21.0(٪ من إجمالي الناتج المحلي)صادرات السلع والخدمات 93.185.589.2السلع كنسبة مئوية من إجمالي الصادرات

35.3(٪ من إجمالي الناتج المحلي)واردات السلع والخدمات 74.575.181.9السلع كنسبة مئوية من إجمالي الواردات

47.5(٪ من إجمالي الناتج المحلي)تجارة السلع 4.38.410.8الخدمات التجارية كنسبة مئوية من إجمالي الصادرات

9.0(٪ من إجمالي الناتج المحلي)تجارة الخدمات 15.715.318.1الخدمات التجارية كنسبة مئوية من إجمالي الواردات

56.3(٪ من إجمالي الناتج المحلي)التجارة  2.66.1خدمات أخرى كنسبة مئوية من إجمالي الصادرات

 9.89.5خدمات أخرى كنسبة مئوية من إجمالي الواردات

WORLDBANK: المصدر منظمة التجارة العالميةWTO: المصدر

 منظمة التجارة العالميةWTO: المصدر

 منظمة التجارة العالميةWTO: المصدر

اإلجمالي%  الدولةاإلجمالي%  الدولة

ن5,00912.1إسبانيا 7,64836.4الصي 

5,62326.8فرنسا4,72511.4إيطاليا

4,10619.5إيطاليا3,4198.2الواليات المتحدة

3,96618.9روسيا3,3068.0فرنسا

ازيل 3,33115.8إسبانيا1,6213.9البر

اإلجمالي%  السلعاإلجمالي%  السلع

ي والزيوت ومنتجات التقطب 
8,28117.6اآلالت والمفاعالت وغاليات الماء28,58695.3الوقود المعدنن

4,5449.6اآلالت والمعدات الكهربائية وأجزاؤها4481.5األسمدة

العضوية والمعادن الثمينة ام3481.2المواد الكيميائية غب  3,4877.4مركبات غب  السكك الحديدية والبر

3,1996.8مستلزمات من الحديد والصلب2340.8السكريات والحلويات والسكر

2,7835.9الحبوب800.3المواد الكيميائية العضوية

International Trade Center-TradeMap: المصدر

UNCTAD: المصدر

UNCTAD:       المصدر

International Trade Center-TradeMap: المصدر

($مليون )القيمة 

التجارة البينية العربية مع الجزائر

الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهوريةالتجارية والخدمات السلع تجارة

هيكل تجارة السلع البينية

هيكل تجارة الخدمات التجاريةهيكل تجارة السلع

ي تستورد السلع من الجزائر  5أهم 
ي تصدر السلع إل الجزائر 5أهم 2016 دول الت 

2016 دول الت 

($مليون )القيمة ($مليون )القيمة 

ي تصدرها الجزائر  5أهم 
ي تستوردها الجزائر  5أهم 2016 سلع الت 

2016 سلع الت 

($مليون )القيمة 

تدفقات التجارة من العالم 

($ملياردوالر )
20062007200820092010201120122013201420152016

%متوسط التغير 

2016-2006

2-54.660.279.345.257.173.571.965.062.934.728.9  السلعالصادرات      

2.52.83.42.73.43.53.63.73.53.43.54                     الخدمات التجارية

21.527.639.539.340.547.250.455.058.651.746.79السلعالواردات        

4.56.410.511.211.512.010.510.311.210.610.311                     الخدمات التجارية

تدفقات التجارة السلعية البينية 

للجزائر مع الدول العربية

2015

($مليون دوالر )

2016

($مليون دوالر )

معدل 

%التغير 

26-2,1291,568الصادرات    

2,5942,6211الواردات     

ان التجاري ز 127-1,054-465-المير

ي تصدرها الجزائر ال الدول 
أهم السلع الت 

(%) 2016العربية 

ي تستوردها الجزائر من الدول 
أهم السلع الت 

(%) 2016العربية 

28.2

7.0 6.2 5.0
4.4
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  (السلعية)التجارة العربية البينبة 

 بالمليون دوالر2016لعام 

القيمة المصدرة من 

الجزائر

القيمة المستوردة 

إلى الجزائر

0.1385.78البحرين

286.54476.06مصر

0.360.15العراق

55.65147.91األردن

0.2217.05الكويت

17.8643.79لبنان

31.050.00ليبيا

38.520.23موريتانيا

499.06269.64المغرب

0.0374.63سلطنة عمان

1.7579.06قطر

7.60646.46السعودية

2.02--فلسطين

5.4723.19سورية

603.48430.99تونس

20.03324.34اإلمارات

0.04--اليمن

1,567.762,621.34اإلجمالي
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2016المؤشر200620152016المؤشر

30.7(٪ من إجمالي الناتج المحلي)صادرات السلع والخدمات 90.993.091.4السلع كنسبة مئوية من إجمالي الصادرات

30.2(٪ من إجمالي الناتج المحلي)واردات السلع والخدمات 53.662.660.6السلع كنسبة مئوية من إجمالي الواردات

49.2(٪ من إجمالي الناتج المحلي)تجارة السلع 6.06.37.7الخدمات التجارية كنسبة مئوية من إجمالي الصادرات

13.6(٪ من إجمالي الناتج المحلي)تجارةالخدمات22.620.022.7الخدمات التجارية كنسبة مئوية من إجمالي الواردات

60.9(٪ من إجمالي الناتج المحلي)التجارة 3.10.70.9خدمات أخرى كنسبة مئوية من إجمالي الصادرات

23.817.416.6خدمات أخرى كنسبة مئوية من إجمالي الواردات

WORLDBANK: المصدر منظمة التجارة العالميةWTO: المصدر

 منظمة التجارة العالميةWTO: المصدر

 منظمة التجارة العالميةWTO: المصدر

اإلجمالي%  الدولةاإلجمالي%  الدولة

ن ن23,62613.9الصي  18,65115.1الصي 

17,97214.6الواليات المتحدة19,57011.5اليابان

8,2326.7ألمانيا18,46110.9الهند

6,6165.4المملكة المتحدة18,00310.6الواليات المتحدة

5,6444.6كوريا الجنوبية15,7429.3كوريا الجنوبية

اإلجمالي%  السلعاإلجمالي%  السلع

ي والزيوت و منتجات التقطي 
17,78113.7اآلالت، األجهزة الميكانيكية وأجزاؤها163,684126.1الوقود المعدنن

ام 14,43111.1البالستيك ومصنوعاته 17,72313.7مركبات غي  السكك الحديدية أو الير

14,32611.0اآلالت والمعدات الكهربائية وأجزاؤها 7,6075.9المواد الكيميائية العضوية

ي مكان آخر2,3651.8السفن والقوارب والهياكل العائمة
ن
4,8603.7السلع غي  المحددة ف

4,8223.7منتجات صيدالنية1,9031.5األلومنيوم ومصنوعاته

International Trade Center-TradeMap: المصدر

UNCTAD: المصدر

UNCTAD: المصدرInternational Trade Center-TradeMap: المصدر

السعودية العربية المملكةالتجارية والخدمات السلع تجارة

هيكل تجارة السلع البينية

هيكل تجارة الخدمات التجاريةهيكل تجارة السلع

ي تستورد السلع من السعودية  5أهم 
ي تصدر السلع إل السعودية 5أهم 2016 دول الت 

2016 دول الت 

($مليون )القيمة ($مليون )القيمة 

ي تصدرها  السعودية 5أهم 
ي تستوردها  السعودية  5أهم 2016 سلع الت 

2016 سلع الت 

($مليون )القيمة ($مليون )القيمة 

التجارة البينية العربية مع السعودية

تدفقات التجارة من العالم 

($ملياردوالر )
20062007200820092010201120122013201420152016

%متوسط التغير 

2016-2006

211.3233.3313.5192.3251.1364.7388.4375.9342.3203.5182.33  السلعالصادرات      

14.016.29.19.410.411.110.611.312.013.815.33                     الخدمات التجارية

69.890.2115.195.6106.9131.6155.6168.2173.8174.7135.98السلعالواردات        

29.546.349.647.051.055.049.951.762.755.751.07                     الخدمات التجارية

 تدفقات التجارة السلعية البينية 

للسعودية مع الدول العربية

2015

($مليون دوالر )

2016

($مليون دوالر )

معدل 

%التغير 

9-23,91221,690الصادرات    

15-17,66915,041الواردات     

ان التجاري ز 7-6,2436,649المير

  (السلعية)التجارة العربية البينبة 

 بالمليون دوالر2016لعام 

القيمة المصدرة من 

السعودية

القيمة المستوردة 

إلى  السعودية

486.085.19الجزائر

2,921.621,477.01البحرين

509.9340.52جيبوتي

2,354.831,656.38مصر

294.240.13العراق

1,999.19618.45األردن

1,442.77395.16الكويت

308.50250.93لبنان

--54.90ليبيا

9.230.93موريتانيا

550.69245.02المغرب

813.34902.56سلطنة عمان

1,326.16316.01قطر

78.470.91الصومال

41.4510.19فلسطين

455.78508.29السودان

109.1185.20سورية

214.1629.16تونس

7,193.688,499.25اإلمارات

525.88124.75اليمن

21,690.0015,166.04اإلجمالي

ي تصدرها السعودية ال الدول 
أهم السلع الت 

(%) 2016العربية 

ي تستوردها السعودية من الدول 
أهم السلع الت 

(%) 2016العربية 

11.0

5.9 5.2 5.2 4.8
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2016المؤشر200620152016المؤشر

9.8(٪ من إجمالي الناتج المحلي)صادرات السلع والخدمات 94.862.663.0السلع كنسبة مئوية من إجمالي الصادرات

12.5(٪ من إجمالي الناتج المحلي)واردات السلع والخدمات 74.581.181.2السلع كنسبة مئوية من إجمالي الواردات

11.9(٪ من إجمالي الناتج المحلي)تجارة السلع 4.132.431.1الخدمات التجارية كنسبة مئوية من إجمالي الصادرات

3.2(٪ من إجمالي الناتج المحلي)تجارةالخدمات22.714.313.9الخدمات التجارية كنسبة مئوية من إجمالي الواردات

22.4(٪ من إجمالي الناتج المحلي)التجارة 1.05.15.9خدمات أخرى كنسبة مئوية من إجمالي الصادرات

2.84.64.9خدمات أخرى كنسبة مئوية من إجمالي الواردات

WORLDBANK: المصدر منظمة التجارة العالميةWTO: المصدر

 منظمة التجارة العالميةWTO: المصدر

 منظمة التجارة العالميةWTO: المصدر

اإلجمالي%  الدولةاإلجمالي%  الدولة

ن1,86351.0اإلمارات  2,13029.5الصي 

75410.5الهند51014.0العربية
ن 6368.8اإلمارات 50513.8الصي 

5457.6مرص1704.7الهند

4606.4تركيا782.1أثيوبيا

اإلجمالي%  السلعاإلجمالي%  السلع

رع، األحجار الكريمة ن 81211.3اآلالت، األجهزة الميكانيكية وأجزاؤها1,78124.7اللؤلؤ الطبيعي أو المست 

5517.6اآلالت والمعدات الكهربائية وأجزاؤها 4936.8الحيوانات الحية

ها ام 4426.1زيت بذور الفواكه والحبوب الزيتية وغت  5257.3مركبات غت  السكك الحديدية أو الت 

ي والزيوت و منتجات التقطت 
4666.5السكريات والحلويات4215.8الوقود المعدنن

4426.1البالستيك ومصنوعاته1311.8الصمغ  وعصارات ومستخلصات نباتية  

International Trade Center-TradeMap: المصدر

UNCTAD: المصدر

UNCTAD: المصدرInternational Trade Center-TradeMap: المصدر

السودان جمهوريةالتجارية والخدمات السلع تجارة

هيكل تجارة السلع البينية

هيكل تجارة الخدمات التجاريةهيكل تجارة السلع

ي تستورد السلع من السودان  5أهم 
ي تصدر السلع إل السودان 5أهم 2016 دول الت 

2016 دول الت 

($مليون )القيمة ($مليون )القيمة 

ي تصدرها  السودان 5أهم 
ي تستوردها  السودان  5أهم 2016 سلع الت 

2016 سلع الت 

($مليون )القيمة ($مليون )القيمة 

التجارة البينية العربية مع السودان

تدفقات التجارة من العالم 

($ملياردوالر )
20062007200820092010201120122013201420152016

%متوسط التغير 

2016-2006

5.78.911.78.311.410.24.14.84.53.23.11  السلعالصادرات      

0.20.50.40.30.20.30.91.01.51.61.532                     الخدمات التجارية

8.18.89.49.710.09.29.29.99.29.58.31السلعالواردات        

4-2.52.62.52.12.42.72.01.91.91.71.4                     الخدمات التجارية

 تدفقات التجارة السلعية البينية 

للسودان مع الدول العربية

2015

($مليون دوالر )

2016

($مليون دوالر )

معدل 

%التغير 

40-959572الصادرات    

34-2,0041,319الواردات     

ان التجاري ز 74729-1,045-المير

ي تصدرها السودان ال الدول 
أهم السلع الت 

(%) 2015العربية 

ي تستوردها السودان من الدول 
أهم السلع الت 

(%) 2015العربية 

27.2
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  (السلعية)التجارة العربية البينبة 

 بالمليون دوالر2016لعام 

القيمة المصدرة من 

السودان

القيمة المستوردة 

إلى السودان

0.1811.25الجزائر

0.1315.96البحرين

7.01--جيبوتي

11.49324.65مصر

0.940.04العراق

7.5248.01األردن

0.4911.40الكويت

4.7812.79لبنان

0.201.20ليبيا

0.0117.68المغرب

0.0816.40سلطنة عمان

1.0628.65قطر

60.51415.19السعودية

0.10--الصومال

6.8135.25سورية

2.360.84تونس

473.13372.95اإلمارات

2.2928.40اليمن

571.961,347.76اإلجمالي
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2016المؤشر200620102011المؤشر

35.0(٪ من إجمالي الناتج المحلي)صادرات السلع والخدمات 76.662.679.7السلع كنسبة مئوية من إجمالي الصادرات

35.3(٪ من إجمالي الناتج المحلي)واردات السلع والخدمات 78.482.284.2السلع كنسبة مئوية من إجمالي الواردات

2.5-(٪ من إجمالي الناتج المحلي)تجارة السلع 18.634.417.6الخدمات التجارية كنسبة مئوية من إجمالي الصادرات

0.8(٪ من إجمالي الناتج المحلي)تجارةالخدمات16.616.114.1الخدمات التجارية كنسبة مئوية من إجمالي الواردات

1.7-(٪ من إجمالي الناتج المحلي)التجارة 4.83.02.6خدمات أخرى كنسبة مئوية من إجمالي الصادرات

4.91.71.7خدمات أخرى كنسبة مئوية من إجمالي الواردات

BMI-Research:المصدر منظمة التجارة العالميةWTO: المصدر

 منظمة التجارة العالميةWTO: المصدر

 منظمة التجارة العالميةWTO: المصدر

اإلجمالي%  الدولةاإلجمالي%  الدولة

1,32227.9تركيا13016.1لبنان

ن12215.0مرص 91519.3الصي 

2565.4إيران9511.8السعودية

1994.2لبنان8911.0األردن

1944.1كوريا الجنوبية658.1تركيا

اإلجمالي%  السلعاإلجمالي%  السلع

3166.7اآلالت والمعدات الكهربائية وأجزاؤها1473.1الفاكهة والمكرسات 

ي مكان آخر1212.5القهوة والشاي والتوابل
ن
3056.4السلع غي  المحددة ف

2846.0مركبات أخرى غي  السكك الحديدية أو ترام942.0الدهون الحيوانية والزيوت النباتية ومنتجاتها 

اوات والجذور والدرنات 2775.9البالستيك ومصنوعاته701.5الخرصن

2304.9اآلالت، األجهزة الميكانيكية وأجزاؤها370.8القطن

International Trade Center-TradeMap: المصدر

UNCTAD: المصدر

UNCTAD:     المصدرInternational Trade Center-TradeMap: المصدر

السورية العربية الجمهوريةالتجارية والخدمات السلع تجارة

هيكل تجارة السلع البينية

هيكل تجارة الخدمات التجاريةهيكل تجارة السلع

ي تستورد السلع من سورية  5أهم 
ي تصدر السلع إل سورية 5أهم 2016 دول الت 

2016 دول الت 

($مليون )القيمة ($مليون )القيمة 

ي تصدرها سورية  5أهم 
ي تستوردها سورية  5أهم 2016 سلع الت 

2016 سلع الت 

($مليون )القيمة ($مليون )القيمة 

التجارة البينية العربية مع سورية

تدفقات التجارة من العالم 

($ملياردوالر )
20062007200820092010201120122013201420152016

%متوسط التغير 

2011-2006

12-10.911.515.410.912.811.04.03.02.31.71.8  السلعالصادرات      

----------2.63.64.14.67.02.4                     الخدمات التجارية

5-11.514.718.115.417.616.87.35.86.75.04.5السلعالواردات        

----------2.42.93.12.63.42.8                     الخدمات التجارية

تدفقات التجارة السلعية البينية 

لسورية مع الدول العربية

2015

($مليون دوالر )

2016

($مليون دوالر )

معدل 

%التغير 

1,2851,3183الصادرات    

10-723653الواردات     

ان التجاري ز 19-561665المير

  (السلعية)التجارة العربية البينبة 

 بالمليون دوالر2016لعام 

القيمة المصدرة من 

سورية

القيمة المستوردة 

إلى سورية

20.128.88الجزائر

1.488.87البحرين

--0.79جيبوتي

30.54139.08مصر

738.745.62العراق

118.8264.23األردن

15.2211.04الكويت

223.28186.04لبنان

18.0414.95ليبيا

0.150.02موريتانيا

8.758.51المغرب

2.023.30سلطنة عمان

7.7411.66قطر

74.76142.07السعودية

0.050.13الصومال

--8.89السودان

9.406.44تونس

28.4041.95اإلمارات

11.061.51اليمن

1,318.25654.28اإلجمالي

ي تصدرها سورية ال الدول 
أهم السلع الت 

(%) 2010العربية 

ي تستوردها سورية من الدول 
أهم السلع الت 

(%) 2010العربية 

25.50

10.13
6.12 5.22

4.24
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2016المؤشر200620152016المؤشر

32.6(٪ من إجمالي الناتج المحلي)صادرات السلع والخدمات 98.886.090.2السلع كنسبة مئوية من إجمالي الصادرات

40.8(٪ من إجمالي الناتج المحلي)واردات السلع والخدمات 73.571.479.6السلع كنسبة مئوية من إجمالي الواردات

48.2(٪ من إجمالي الناتج المحلي)تجارة السلع 1.210.79.8الخدمات التجارية كنسبة مئوية من إجمالي الصادرات

8.7(٪ من إجمالي الناتج المحلي)تجارةالخدمات17.722.820.4الخدمات التجارية كنسبة مئوية من إجمالي الواردات

73.4(٪ من إجمالي الناتج المحلي)التجارة --0.03.3خدمات أخرى كنسبة مئوية من إجمالي الصادرات

--8.85.9خدمات أخرى كنسبة مئوية من إجمالي الواردات

WORLDBANK: المصدر منظمة التجارة العالميةWTO: المصدر

 منظمة التجارة العالميةWTO: المصدر

 منظمة التجارة العالميةWTO: المصدر

اإلجمالي%  الدولةاإلجمالي%  الدولة

ن 7,63718.9تركيا10,66321.6الصي 

ن9,97420.2الهند 7,54818.7الصي 

6,13115.2إيران 6,31912.8الواليات المتحدة

5,36413.3اإلمارات  5,03610.2كوريا الجنوبية

1,4403.6كوريا الجنوبية3,2586.6إيطاليا

اإلجمالي%  السلعاإلجمالي%  السلع

ي والزيوت و منتجات التقطي 
4,21310.4اآلالت و المفاعالت النووية وغاليات الماء46,69694.4الوقود المعدنن

رع و األحجار الكريمة ن 3,5598.8اآلالت والمعدات الكهربائية وأجزاؤها2,4244.9اللؤلؤ الطبيعي أو المسي 

رع و األحجار الكريمة1170.2الفاكهة والمكرسات ن 3,4228.5اللؤلؤ الطبيعي أو المسي 

1,9985.0البالستيك ومصنوعاته450.1األلومنيوم ومصنوعاته

ام 280.1 (عدا جلد الفراء)الجلود وجلود خام  1,7164.3مركبات غي  السكك الحديدية أو الي 

International Trade Center-TradeMap: المصدر

UNCTAD: المصدر

UNCTAD:     المصدرInternational Trade Center-TradeMap: المصدر

($مليون )القيمة 

التجارة البينية العربية مع العراق

العراق جمهوريةالتجارية والخدمات السلع تجارة

هيكل تجارة السلع البينية

هيكل تجارة الخدمات التجاريةهيكل تجارة السلع

ي تستورد السلع من العراق  5أهم 
ي تصدر السلع إل العراق 5أهم 2016 دول الت 

2016 دول الت 

($مليون )القيمة ($مليون )القيمة 

ي تصدرها العراق  5أهم 
ي تستوردها العراق  5أهم 2016 سلع الت 

2016 سلع الت 

($مليون )القيمة 

تدفقات التجارة من العالم 

($ملياردوالر )
20062007200820092010201120122013201420152016

%متوسط التغير 

2016-2006

29.441.361.341.952.583.294.489.784.549.443.99  السلعالصادرات      

0.3530.81.251.72.22.22.73.24.06.14.735                     الخدمات التجارية

20.921.533.038.443.947.856.259.353.239.038.78السلعالواردات        

5.04.77.28.49.610.913.014.414.612.49.99                     الخدمات التجارية

تدفقات التجارة السلعية البينية 

للعراق مع الدول العربية

2015

($مليون دوالر )

2016

($مليون دوالر )

معدل 

%التغير 

1,6951,7503الصادرات    

10-4,1273,702الواردات     

ان التجاري ز 1,95220-2,432-المير

List of importing markets for this product exported by Iraq######## ######## ########

List of importing markets for this product exported by Iraq######## ######## ########

List of importing markets for this product exported by Iraq43,000 108 336

List of importing markets for this product exported by Iraq23,091 222 331

List of importing markets for this product exported by Iraq18,684 31,570 27,655

List of importing markets for this product exported by Iraq6,309 108,413 116,843

ي تصدرها العراق ال الدول العربية 
أهم السلع الت 

2014 (%)

ي تستوردها العراق من الدول 
أهم السلع الت 

(%) 2014العربية 

54.2

8.7
4.5 4.2 4.0

       
         
        
         

      
         
       
        

       
       

       
      

            
      

         
          

57.7
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   السلعية التجارة العربية البينبة 

 بالمليون دوالر2016لعام 

القيمة المصدرة من 

العراق

القيمة المستوردة 

إلى العراق

0.137.25الجزائر

0.12211.83البحرين

327.27275.71مصر

2.31865.69األردن

--0.12الكويت

3.29295.96لبنان

0.5317.85المغرب

41.79782.40سلطنة عمان

0.79110.68قطر

0.12345.48السعودية

0.19--فلسطين

0.041.69السودان

6.76775.26سورية

0.0112.02تونس

--1,366.78اإلمارات

0.227.42اليمن

1,750.293,709.44اإلجمالي
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2016المؤشر200620142015المؤشر

41.6(٪ من إجمالي الناتج المحلي)صادرات السلع والخدمات 92.588.451.8السلع كنسبة مئوية من إجمالي الصادرات

35.9(٪ من إجمالي الناتج المحلي)واردات السلع والخدمات 65.466.619.3السلع كنسبة مئوية من إجمالي الواردات

72.0(٪ من إجمالي الناتج المحلي)تجارة السلع 5.69.747.1الخدمات التجارية كنسبة مئوية من إجمالي الصادرات

20.4(٪ من إجمالي الناتج المحلي)تجارةالخدمات23.123.256.0الخدمات التجارية كنسبة مئوية من إجمالي الواردات

77.4(٪ من إجمالي الناتج المحلي)التجارة 1.91.91.1خدمات أخرى كنسبة مئوية من إجمالي الصادرات

11.610.224.7خدمات أخرى كنسبة مئوية من إجمالي الواردات

WORLDBANK: المصدر منظمة التجارة العالميةWTO: المصدر

 منظمة التجارة العالميةWTO: المصدر

 منظمة التجارة العالميةWTO: المصدر

اإلجمالي%  الدولةاإلجمالي%  الدولة

ن 5,14820.3اإلمارات  12,04145.6الصي 

2,57810.2الهند2,4329.2اإلمارات 

2,55210.1اليابان2,3689.0كوريا الجنوبية

ن1,7596.7اليابان 2,1488.5الصي 

1,8047.1الواليات المتحدة1,3004.9الهند

اإلجمالي%  السلعاإلجمالي%  السلع

ي والزيوت و منتجات التقطي 
3,12813.4اآلالت، األجهزة الميكانيكية وأجزاؤها15,49366.6الوقود المعدنن

ام  ام 2,43310.5مركبات أخرى غي  السكك الحديدية أو الير 2,61011.2مركبات أخرى غي  السكك الحديدية أو الير

ي والزيوت و منتجات التقطي 8873.8المواد الكيميائية العضوية
2,0198.7الوقود المعدنن

1,7297.4اآلالت والمعدات الكهربائية وأجزاؤها6172.7األلومنيوم ومصنوعاته

1,1895.1مستلزمات من الحديد أو الصلب5032.2األسمدة

International Trade Center-TradeMap: المصدر

UNCTAD: المصدر

UNCTAD: المصدرInternational Trade Center-TradeMap: المصدر

($مليون )القيمة 

التجارة البينية العربية مع سطنة عمان

ُعمان سلطنةالتجارية والخدمات السلع تجارة

هيكل تجارة السلع البينية

هيكل تجارة الخدمات التجاريةهيكل تجارة السلع

ي تستورد السلع من سطنة عمان  5أهم 
ي تصدر السلع إل سلطنة عمان 5أهم 2016 دول الت 

2016 دول الت 

($مليون )القيمة ($مليون )القيمة 

ي تصدرها  سطنة عمان 5أهم 
ي تستوردها  سطنة عمان  5أهم 2016 سلع الت 

2016 سلع الت 

($مليون )القيمة 

تدفقات التجارة من العالم 

($ملياردوالر )
20062007200820092010201120122013201420152016

%متوسط التغير 

2016-2006

21.624.737.727.736.647.152.155.550.731.924.55  السلعالصادرات      

12--1.31.71.81.61.82.32.73.03.13.5                     الخدمات التجارية

11.016.023.117.920.024.028.634.329.329.023.310السلعالواردات        

12--3.95.15.95.56.47.78.89.810.010.1                     الخدمات التجارية

تدفقات التجارة السلعية البينية 

لسلطنة عمان مع الدول العربية

2015

($مليون دوالر )

2016

($مليون دوالر )

معدل 

%التغير 

10-5,6345,066الصادرات    

14-12,03710,344الواردات     

ان التجاري ز 5,27918-6,403-المير

ي تصدرها سلطنة عمان ال الدول 
أهم السلع الت 

(%) 2016العربية 

ي تستوردها سلطنة عمان من 
أهم السلع الت 

(%) 2016الدول العربية 

11.9

8.4
7.4 6.6

5.4

       
         
        
         

         
         

      
         
       
        

          
         

        
         

29.6

8.9 6.9
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  (السلعية)التجارة العربية البينبة 

 بالمليون دوالر2016لعام 

القيمة المصدرة من 

سلطنة عمان

القيمة المستوردة 

إلى  سلطنة عمان

44.180.03الجزائر

71.24292.46البحرين

31.570.93جيبوتي

58.21119.32مصر

763.1244.33العراق

41.0557.48األردن

230.9856.21الكويت

17.2015.37لبنان

--5.20ليبيا

0.310.02موريتانيا

15.594.59المغرب

296.29188.64قطر

794.45772.21السعودية

176.47142.43الصومال

1.790.25فلسطين

9.301.12السودان

8.311.81سورية

2.131.47تونس

2,105.738,645.68اإلمارات

392.63195.41اليمن

5,065.7510,539.74اإلجمالي
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2016المؤشر200620152016المؤشر

47.5(٪ من إجمالي الناتج المحلي)صادرات السلع والخدمات 88.982.377.4السلع كنسبة مئوية من إجمالي الصادرات

41.6(٪ من إجمالي الناتج المحلي)واردات السلع والخدمات 65.745.243.7السلع كنسبة مئوية من إجمالي الواردات

58.6(٪ من إجمالي الناتج المحلي)تجارة السلع 9.115.019.7الخدمات التجارية كنسبة مئوية من إجمالي الصادرات

30.6(٪ من إجمالي الناتج المحلي)تجارةالخدمات27.439.440.6الخدمات التجارية كنسبة مئوية من إجمالي الواردات

89.1(٪ من إجمالي الناتج المحلي)التجارة 2.02.72.9خدمات أخرى كنسبة مئوية من إجمالي الصادرات

6.915.415.7خدمات أخرى كنسبة مئوية من إجمالي الواردات

WORLDBANK: المصدر منظمة التجارة العالميةWTO: المصدر

 منظمة التجارة العالميةWTO: المصدر

 منظمة التجارة العالميةWTO: المصدر

اإلجمالي%  الدولةاإلجمالي%  الدولة

4,92616.8الواليات المتحدة10,88019.6اليابان

2,96910.1اإلمارات العربية المتحدة10,08118.2كوريا الجنوبية

2,8149.6ألمانيا7,47913.5الهند
ن 2,5708.7المملكة المتحدة4,0127.2الصي 

2,0106.8فرنسا2,9995.4سنغافورة

اإلجمالي%  السلعاإلجمالي%  السلع

ي والزيوت و منتجات التقطي 
5,36016.7اآلالت، األجهزة الميكانيكية، المفاعالت النووية46,739145.8الوقود المعدنن

ام 2,9089.1البالستيك ومصنوعاته 3,76511.7مركبات غي  السكك الحديدية أو الير

3,23010.1اآلالت والمعدات الكهربائية وأجزاؤها1,2323.8األسمدة

1,9756.2الطائرات والمركبات الفضائية وأجزاؤها1,1553.6األلومنيوم ومصنوعاته

1,5494.8مستلزمات من الحديد أو الصلب1,1053.4المواد الكيميائية العضوية

International Trade Center-TradeMap: المصدر

UNCTAD: المصدر

UNCTAD: المصدرInternational Trade Center-TradeMap: المصدر

قطر دولةالتجارية والخدمات السلع تجارة

هيكل تجارة السلع البينية

هيكل تجارة الخدمات التجاريةهيكل تجارة السلع

ي تستورد السلع من قطر  5أهم 
ي تصدر السلع إل قطر 5أهم 2016 دول الت 

2016 دول الت 

($مليون )القيمة ($مليون )القيمة 

ي تصدرها  قطر 5أهم 
ي تستوردها  قطر  5أهم 2016 سلع الت 

2016 سلع الت 

($مليون )القيمة ($مليون )القيمة 

التجارة البينية العربية مع قطر

تدفقات التجارة من العالم 

($ملياردوالر )
20062007200820092010201120122013201420152016

%متوسط التغير 

2016-2006

34.142.067.348.075.0114.4133.0136.9131.377.357.311  السلعالصادرات      

3.53.12.31.92.85.68.910.312.814.114.520                     الخدمات التجارية

16.423.427.924.923.229.934.227.030.532.632.18السلعالواردات        

6.97.37.15.77.715.522.124.830.028.429.720                     الخدمات التجارية

 تدفقات التجارة السلعية البينية 

لقطر مع الدول العربية

2015

($مليون دوالر )

2016

($مليون دوالر )

معدل 

%التغير 

13-5,3374,657الصادرات    

5,7735,7920.33الواردات     

ان التجاري ز 160-1,135-436-المير

ي تصدرها  قطر ال الدول العربية 
أهم السلع الت 

2016 (%)

ي تستوردها  قطر من الدول 
أهم السلع الت 

(%) 2016العربية 
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  (السلعية)التجارة العربية البينبة 

 بالمليون دوالر2016لعام 

القيمة المستوردة القيمة المصدرة من قطر

إلى قطر

65.422.03الجزائر

115.98320.26البحرين

2.790.46جيبوتي

1,230.80325.99مصر

94.010.73العراق

197.98133.63األردن

227.09173.80الكويت

20.0090.52لبنان

--1.72ليبيا

--0.36موريتانيا

54.3526.76المغرب

194.42370.59سلطنة عمان

428.101,384.47السعودية

0.550.97الصومال

--17.82فلسطين

4.3019.08السودان

8.9410.34سورية

25.4517.74تونس

1,964.692,914.31اإلمارات

2.322.36اليمن

4,657.095,794.05اإلجمالي
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2016المؤشر200620152016المؤشر

48.2(٪ من إجمالي الناتج المحلي)صادرات السلع والخدمات 81.785.384.2السلع كنسبة مئوية من إجمالي الصادرات

46.4(٪ من إجمالي الناتج المحلي)واردات السلع والخدمات 61.252.247.4السلع كنسبة مئوية من إجمالي الواردات

69.5(٪ من إجمالي الناتج المحلي)تجارة السلع 10.98.69.0الخدمات التجارية كنسبة مئوية من إجمالي الصادرات

28.7(٪ من إجمالي الناتج المحلي)تجارةالخدمات31.337.239.1الخدمات التجارية كنسبة مئوية من إجمالي الواردات

94.7(٪ من إجمالي الناتج المحلي)التجارة 7.46.16.7خدمات أخرى كنسبة مئوية من إجمالي الصادرات

7.510.613.4خدمات أخرى كنسبة مئوية من إجمالي الواردات

WORLDBANK: المصدر منظمة التجارة العالميةWTO: المصدر

 منظمة التجارة العالميةWTO: المصدر

 منظمة التجارة العالميةWTO: المصدر

اإلجمالي%  الدولةاإلجمالي%  الدولة

3,29512.1الواليات المتحدة7,26216.9كوريا الجنوبية
ن ن6,37014.8الصي  3,00111.0الصي 

2,5119.2اإلمارات 4,2419.8اليابان

1,7586.5السعودية4,0359.4الهند

1,6976.2اليابان3,4838.1الواليات المتحدة

اإلجمالي%  السلعاإلجمالي%  السلع

ي والزيوت و منتجات التقطي 
4,49614.6اآلالت، األجهزة الميكانيكية وأجزاؤها41,452134.5الوقود المعدنن

ام1,1613.8المواد الكيميائية العضوية 3,94612.8مركبات أخرى غي  السكك الحديدية أو الير

ام 3,53411.5اآلالت والمعدات الكهربائية وأجزاؤها7482.4مركبات أخرى غي  السكك الحديدية أو الير

1,9766.4مستلزمات من الحديد أو الصلب6862.2البالستيك ومصنوعاته

1,1383.7منتجات صيدالنية2240.7اآلالت، األجهزة الميكانيكية وأجزاؤها

International Trade Center-TradeMap: المصدر

UNCTAD: المصدر

UNCTAD:     المصدرInternational Trade Center-TradeMap: المصدر

الكويت دولةالتجارية والخدمات السلع تجارة

هيكل تجارة السلع البينية

هيكل تجارة الخدمات التجاريةهيكل تجارة السلع

ي تستورد السلع من الكويت  5أهم 
ي تصدر السلع إل الكويت 5أهم 2016 دول الت 

2016 دول الت 

($مليون )القيمة ($مليون )القيمة 

ي تصدرها الكويت  5أهم 
ي تستوردها الكويت  5أهم 2016 سلع الت 

2016 سلع الت 

($مليون )القيمة ($مليون )القيمة 

التجارة البينية العربية مع الكويت

تدفقات التجارة من العالم 

($ملياردوالر )
20062007200820092010201120122013201420152016

%متوسط التغير 

2016-2006

56.062.787.554.070.0102.1118.9115.1102.154.346.33  السلعالصادرات      

2-7.59.111.410.98.49.58.25.65.75.55.0                     الخدمات التجارية

17.221.424.819.922.725.127.329.331.031.030.87السلعالواردات        

8.810.514.812.914.317.620.019.922.322.125.412                     الخدمات التجارية

تدفقات التجارة السلعية البينية 

للكويت مع الدول العربية

2015

($مليون دوالر )

2016

($مليون دوالر )

معدل 

%التغير 

22-5,0443,917الصادرات    

7-6,2325,824الواردات     

ان التجاري ز 61-1,907-1,187-المير

  (السلعية)التجارة العربية البينبة 

 بالمليون دوالر2016لعام 

القيمة المصدرة من 

الكويت

القيمة المستوردة 

إلى الكويت

18.071.49الجزائر

138.54358.27البحرين

8.220.82جيبوتي

1,326.72470.70مصر

0.14--العراق

46.42129.41األردن

578.60239.94لبنان

0.350.06ليبيا

0.160.03موريتانيا

27.1418.33المغرب

63.13249.45سلطنة عمان

209.1598.73قطر

463.101,527.07السعودية

0.40--الصومال

1.516.91فلسطين

10.939.63السودان

18.5515.06سورية

18.8733.95تونس

977.612,663.43اإلمارات

9.655.30اليمن

3,916.715,829.11اإلجمالي

ي تصدرها الكويت ال الدول 
أهم السلع الت 

(%) 2016العربية 

ي تستوردها الكويت من الدول 
أهم السلع الت 

(%) 2016العربية 

13.3
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2016المؤشر200620142015المؤشر

25.5(٪ من إجمالي الناتج المحلي)صادرات السلع والخدمات 13.714.013.3السلع كنسبة مئوية من إجمالي الصادرات

47.1(٪ من إجمالي الناتج المحلي)واردات السلع والخدمات 42.743.544.1السلع كنسبة مئوية من إجمالي الواردات

46.1(٪ من إجمالي الناتج المحلي)تجارة السلع 56.664.961.8الخدمات التجارية كنسبة مئوية من إجمالي الصادرات

56.8(٪ من إجمالي الناتج المحلي)تجارةالخدمات38.638.837.7الخدمات التجارية كنسبة مئوية من إجمالي الواردات

72.6(٪ من إجمالي الناتج المحلي)التجارة 29.721.224.9خدمات أخرى كنسبة مئوية من إجمالي الصادرات

18.717.618.1خدمات أخرى كنسبة مئوية من إجمالي الواردات

WORLDBANK: المصدر منظمة التجارة العالميةWTO: المصدر

 منظمة التجارة العالميةWTO: المصدر

 منظمة التجارة العالميةWTO: المصدر

اإلجمالي%  الدولةاإلجمالي%  الدولة

ن34312.9السعودية 2,10012.1الصي 

1,2937.5إيطاليا33012.4اإلمارات

1,1716.7الواليات المتحدة2208.3سويرسا

1,1616.7اليونان1535.8الكويت

9805.7فرنسا1114.2الواليات المتحدة

اإلجمالي%  السلعاإلجمالي%  السلع

رع واألحجار الكريمة ن ، والزيوت ومنتجات التقطت 8284.4اللؤلؤ الطبيعي أو المست  ي
3,67819.7الوقود المعدنن

1,7329.3مركبات أخرى غت  السكك الحديدية أو ترام1700.9اآلالت، األجهزة الميكانيكية وأجزاؤها

رع واألحجار الكريمة1640.9اآلالت والمعدات الكهربائية وأجزاؤها ن 1,2556.7اللؤلؤ الطبيعي أو المست 

1,2146.5منتجات صيدالنية1300.7البالستيك ومصنوعاته

ات التجميل 1,0995.9اآلالت، األجهزة الميكانيكية، المفاعالت وأجزاؤها1240.7الزيوت األساسية والعطور ومستحضن

International Trade Center-TradeMap: المصدر

UNCTAD: المصدر

UNCTAD:     المصدرInternational Trade Center-TradeMap: المصدر

اللبنانية الجمهوريةالتجارية والخدمات السلع تجارة

هيكل تجارة السلع البينية

هيكل تجارة الخدمات التجاريةهيكل تجارة السلع

ي تستورد السلع من لبنان5أهم 
ي تصدر السلع إل لبنان 5أهم 2016 دول الت 

2016 دول الت 

($مليون )القيمة ($مليون )القيمة 

ي تصدرها لبنان  5أهم 
ي تستوردها لبنان 5أهم 2016 سلع الت 

2016 سلع الت 

($مليون )القيمة ($مليون )القيمة 

التجارة البينية العربية مع لبنان

تدفقات التجارة من العالم 

($ملياردوالر )
20062007200820092010201120122013201420152016

%متوسط التغير 

2016-2006

2.83.64.54.25.05.75.65.24.54.03.94  السلعالصادرات      

5--11.712.717.616.916.019.615.015.714.715.6                     الخدمات التجارية

9.612.316.816.618.520.821.922.021.118.419.08السلعالواردات        

6--8.710.013.414.013.212.911.412.913.113.3                     الخدمات التجارية

تدفقات التجارة السلعية البينية 

للبنان مع الدول العربية

2015

($مليون دوالر )

2016

($مليون دوالر )

معدل 

%التغير 

0.2-2,0292,025الصادرات    

2,1712,60820الواردات     

ان التجاري ز 313-584-141-المير

ي تصدرها لبنان ال الدول العربية 
أهم السلع الت 

2016 (%)

ي تستوردها لبنان من الدول 
أهم السلع الت 

(%) 2016العربية 

25.2

15.3

8.9
5.2
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  (السلعية)التجارة العربية البينبة 

 بالمليون دوالر2016لعام 

القيمة المصدرة من 

لبنان

القيمة المستوردة 

إلى لبنان

61.1229.18الجزائر

29.3824.02البحرين

4.680.13جيبوتي

98.04738.90مصر

243.113.54العراق

138.07177.11األردن

123.76544.40الكويت

13.7115.67ليبيا

0.951.27موريتانيا

19.5066.65المغرب

27.4416.18سلطنة عمان

106.5519.62قطر

396.90301.82السعودية

0.25--الصومال

0.12--فلسطين

18.2722.25السودان

319.58195.24سورية

10.3016.89تونس

398.30434.91اإلمارات

14.970.39اليمن

2,024.632,608.52اإلجمالي
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2016المؤشر200620142015المؤشر

11.4(٪ من إجمالي الناتج المحلي)صادرات السلع والخدمات 98.652.544.0السلع كنسبة مئوية من إجمالي الصادرات

72.3(٪ من إجمالي الناتج المحلي)واردات السلع والخدمات 66.51.210.6السلع كنسبة مئوية من إجمالي الواردات

6.9-(٪ من إجمالي الناتج المحلي)تجارة السلع 0.947.556.0الخدمات التجارية كنسبة مئوية من إجمالي الصادرات

9.8-(٪ من إجمالي الناتج المحلي)تجارةالخدمات25.698.889.4الخدمات التجارية كنسبة مئوية من إجمالي الواردات

16.7-(٪ من إجمالي الناتج المحلي)التجارة ----0.4خدمات أخرى كنسبة مئوية من إجمالي الصادرات

----7.9خدمات أخرى كنسبة مئوية من إجمالي الواردات

BMI-Research: المصدر منظمة التجارة العالميةWTO: المصدر

 منظمة التجارة العالميةWTO: المصدر

 منظمة التجارة العالميةWTO: المصدر

اإلجمالي%  الدولةاإلجمالي%  الدولة

1,19012.1إيطاليا2,79729.2اإلمارات 

ن2,01021.0إيطاليا 1,18512.1الصي 

9069.2تركيا9419.8إسبانيا

7177.3كوريا الجنوبية6166.4ألمانيا

6336.5اإلمارات 5615.9فرنسا

اإلجمالي%  السلعاإلجمالي%  السلع

ي والزيوت و منتجات التقطي 
ي والزيوت و منتجات التقطي 6,25363.8الوقود المعدنن

1,09711.2الوقود المعدنن

رع واألحجار الكريمة ن 8028.2اآلالت والمعدات الكهربائية وأجزاؤها2,87729.3اللؤلؤ الطبيعي أو المسي 

7127.3اآلالت، األجهزة الميكانيكية وأجزاؤها910.9الحديد والفوالذ

4364.4السفن والقوارب والهياكل العائمة650.7النحاس ومصنوعاته

4004.1منتجات األلبان610.6األسمدة

International Trade Center-TradeMap: المصدر

UNCTAD: المصدر

UNCTAD: المصدرInternational Trade Center-TradeMap: المصدر

ليبيا دولةالتجارية والخدمات السلع تجارة

هيكل تجارة السلع البينية

هيكل تجارة الخدمات التجاريةهيكل تجارة السلع

ي تستورد السلع من ليبيا 5أهم 
ي تصدر السلع إل ليبيا 5أهم 2016 دول الت 

2016 دول الت 

($مليون )القيمة ($مليون )القيمة 

ي تصدرها  ليبيا 5أهم 
ي تستوردها  ليبيا 5أهم 2016 سلع الت 

2016 سلع الت 

($مليون )القيمة ($مليون )القيمة 

التجارة البينية العربية مع ليبيا

تدفقات التجارة من العالم 

($ملياردوالر )
20062007200820092010201120122013201420152016

%متوسط التغير 

2016-2006

40.347.062.137.048.719.060.943.521.010.26.03  السلعالصادرات      

86--0.40.10.20.40.40.00.20.20.10.5                     الخدمات التجارية

6.06.79.112.917.78.022.027.019.013.010.619السلعالواردات        

12--2.32.53.64.35.33.66.37.46.54.1                     الخدمات التجارية

 تدفقات التجارة السلعية البينية 

لليمن مع الدول العربية

2015

($مليون دوالر )

2016

($مليون دوالر )

معدل 

%التغير 

9641,58164الصادرات    

28-1,5791,143الواردات     

ان التجاري ز 615438171-المير

ي تصدرها ليبيا ال الدول العربية 
أهم السلع الت 

2010 (%)

ي تستوردها  ليبيا  من الدول 
أهم السلع الت 

(%) 2010العربية 

15.1

10.2

7.1 6.3
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  (السلعية)التجارة العربية البينبة 

 بالمليون دوالر2016لعام 

القيمة المستوردة القيمة المصدرة من ليبيا

إلى ليبيا

3.5337.76الجزائر

0.0212.99البحرين

596.10324.15مصر

0.3129.13األردن

0.040.49الكويت

11.917.07لبنان

0.120.15موريتانيا

21.3559.19المغرب

0.538.37سلطنة عمان

2.03--قطر

1.3864.73السعودية

0.710.56السودان

8.8319.01سورية

15.08411.83تونس

920.70165.52اإلمارات

0.020.48اليمن

1,580.591,143.47اإلجمالي
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10.3(٪ من إجمالي الناتج المحلي)صادرات السلع والخدمات 47.050.660.3السلع كنسبة مئوية من إجمالي الصادرات

19.7(٪ من إجمالي الناتج المحلي)واردات السلع والخدمات 63.773.071.6السلع كنسبة مئوية من إجمالي الواردات

24.4(٪ من إجمالي الناتج المحلي)تجارة السلع 44.542.933.2الخدمات التجارية كنسبة مئوية من إجمالي الصادرات

9.4(٪ من إجمالي الناتج المحلي)تجارة الخدمات 24.019.120.7الخدمات التجارية كنسبة مئوية من إجمالي الواردات

30.0(٪ من إجمالي الناتج المحلي)التجارة 8.66.56.6خدمات أخرى كنسبة مئوية من إجمالي الصادرات

12.37.97.8خدمات أخرى كنسبة مئوية من إجمالي الواردات

WORLDBANK: المصدر منظمة التجارة العالميةWTO: المصدر

 منظمة التجارة العالميةWTO: المصدر

 منظمة التجارة العالميةWTO: المصدر

اإلجمالي%  الدولةاإلجمالي%  الدولة

ن1,92916.6السعودية 10,43646.5الصي 

5,00922.3ألمانيا1,83315.8اإلمارات

3,78316.8روسيا1,70114.6إيطاليا

3,48315.5الواليات المتحدة1,56213.4الواليات المتحدة

3,41715.2إيطاليا1,44312.4تركيا

اإلجمالي%  السلعاإلجمالي%  السلع

ي والزيوت ومنتجات التقطي 
ي والزيوت ومنتجات التقطي 3,22914.3الوقود المعدنن

8,27214.2الوقود المعدنن

5,2859.1اآلالت، األجهزة الميكانيكية2,65411.8اللؤلؤ واألحجار الكريمة والمعادن 

ام1,5356.8اآلالت والمعدات الكهربائية وأجزاؤها 4,5917.9مركبات غي  السكك الحديدية والير

4,0357.0اآلالت والمعدات الكهربائية وأجزاؤها1,1965.3الفاكهة والمكرسات

3,1055.3الحبوب1,1785.2البالستيك ومصنوعاته

International Trade Center-TradeMap: المصدر

UNCTAD: المصدر

UNCTAD:       المصدرInternational Trade Center-TradeMap: المصدر

العربية مصر جمهوريةالتجارية والخدمات السلع تجارة

هيكل تجارة السلع البينية

هيكل تجارة الخدمات التجاريةهيكل تجارة السلع

ي تستورد السلع من مرص  5أهم 
ي تصدر السلع إل مرص 5أهم 2016 دول الت 

2016 دول الت 

($مليون )القيمة ($مليون )القيمة 

ي تصدرها مرص  5أهم 
ي تستوردها مرص  5أهم 2016 سلع الت 

2016 سلع الت 

($مليون )القيمة ($مليون )القيمة 

التجارة البينية العربية مع مرص

تدفقات التجارة من العالم 

($ملياردوالر )
20062007200820092010201120122013201420152016

%متوسط التغير 

2016-2006

16.719.226.223.126.430.529.429.026.921.325.55.6  السلعالصادرات      

15.819.724.721.323.619.021.317.920.318.114.00.3                     الخدمات التجارية

27.337.148.444.952.958.969.266.266.863.655.88.5السلعالواردات        

10.313.116.312.813.013.115.614.816.816.716.15.6                     الخدمات التجارية

تدفقات التجارة السلعية البينية 

لمرص مع الدول العربية

2015

($مليون دوالر )

2016

($مليون دوالر )

معدل 

%التغير 

7,4508,99921الصادرات    

7,2938,28314الواردات     

ان التجاري ز 157716358المير

  (السلعية)التجارة العربية البينبة 

 بالمليون دوالر2016لعام 

القيمة المصدرة من 

مصر

القيمة المستوردة 

إلى مصر

464.41252.16الجزائر

99.65156.93البحرين

32.290.06جيبوتي

173.25302.29العراق

493.80114.50األردن

350.551,090.32الكويت

808.65183.14لبنان

320.10452.88ليبيا

7.781.50موريتانيا

386.56221.10المغرب

137.6854.37سلطنة عمان

332.221,161.01قطر

1,725.942,204.23السعودية

50.771.14الصومال

105.670.00فلسطين

438.39153.55السودان

111.2042.21سورية

175.6567.36تونس

2,628.171,823.18اإلمارات

156.2023.12اليمن

8,998.958,305.06اإلجمالي

ي تصدرها مرص ال الدول العربية 
أهم السلع الت 

2016 (%)

ي تستوردها مرص من الدول 
أهم السلع الت 

(%) 2016العربية 
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35.1(٪ من إجمالي الناتج المحلي)صادرات السلع والخدمات 49.255.054.2السلع كنسبة مئوية من إجمالي الصادرات

45.3(٪ من إجمالي الناتج المحلي)واردات السلع والخدمات 81.178.678.9السلع كنسبة مئوية من إجمالي الواردات

62.1(٪ من إجمالي الناتج المحلي)تجارة السلع 41.934.734.9الخدمات التجارية كنسبة مئوية من إجمالي الصادرات

23.1(٪ من إجمالي الناتج المحلي)تجارةالخدمات12.014.414.0الخدمات التجارية كنسبة مئوية من إجمالي الواردات

80.4(٪ من إجمالي الناتج المحلي)التجارة 8.910.310.9خدمات أخرى كنسبة مئوية من إجمالي الصادرات

6.97.07.2خدمات أخرى كنسبة مئوية من إجمالي الواردات

WORLDBANK: المصدر منظمة التجارة العالميةWTO: المصدر

 منظمة التجارة العالميةWTO: المصدر

 منظمة التجارة العالميةWTO: المصدر

اإلجمالي%  الدولةاإلجمالي%  الدولة

7,67621.5إسبانيا6,28324.1إسبانيا

4,73013.2فرنسا4,70118.1فرنسا

ن1,1654.5ألمانيا 3,0798.6الصي 

2,3196.5ألمانيا1,0594.1الواليات المتحدة

1,9325.4الواليات المتحدة9263.6إيطاليا

اإلجمالي%  السلعاإلجمالي%  السلع

ي والزيوت و منتجات التقطي 3,7419.0اآلالت والمعدات الكهربائية وأجزاؤها
5,55313.3الوقود المعدنن

ام  4,59111.0اآلالت و المفاعالت النووية وغاليات الماء3,1397.5مركبات أخرى غي  السكك الحديدية أو الير

ام 2,2395.4مستلزمات المالبس واالكسسوارات المحبوكة 4,48210.7مركبات غي  السكك الحديدية أو الير

4,15610.0اآلالت والمعدات الكهربائية وأجزاؤها2,1345.1األسمدة

يات والرخويات  1,8894.5الحبوب1,2232.9األسماك والقشر

International Trade Center-TradeMap: المصدر

UNCTAD: المصدر

UNCTAD: المصدرInternational Trade Center-TradeMap: المصدر

المغربية المملكةالتجارية والخدمات السلع تجارة

هيكل تجارة السلع البينية

هيكل تجارة الخدمات التجاريةهيكل تجارة السلع

ي تستورد السلع من المغرب  5أهم 
ي تصدر السلع إل المغرب 5أهم 2016 دول الت 

2016 دول الت 

($مليون )القيمة ($مليون )القيمة 

ي تصدرها  المغرب 5أهم 
ي تستوردها  المغرب  5أهم 2016 سلع الت 

2016 سلع الت 

($مليون )القيمة ($مليون )القيمة 

التجارة البينية العربية مع المغرب

تدفقات التجارة من العالم 

($ملياردوالر )
20062007200820092010201120122013201420152016

%متوسط التغير 

2016-2006

12.715.320.314.117.821.721.422.023.922.322.88  السلعالصادرات      

10.913.414.714.414.315.514.913.915.414.114.73                     الخدمات التجارية

24.032.042.432.935.444.344.945.246.338.141.57السلعالواردات        

3.64.55.65.35.76.76.66.47.87.07.48                     الخدمات التجارية

 تدفقات التجارة السلعية البينية 

للمغرب مع الدول العربية

2015

($مليون دوالر )

2016

($مليون دوالر )

معدل 

%التغير 

1,2211,2805الصادرات    

18-3,5502,913الواردات     

ان التجاري ز 1,63330-2,329-المير

ي تصدرها المغرب ال الدول 
أهم السلع الت 

(%) 2016العربية 

ي تستوردها المغرب من الدول 
أهم السلع الت 

(%) 2016العربية 

40.1

16.1

7.7 5.5
3.3

       
         
        
         

         
         

      
         
       
        

          
         

        
         

25.2

7.1 6.1 5.9 5.0

       
         
      
            

    

               
         

       
      

      
        

          
        

  (السلعية)التجارة العربية البينبة 

 بالمليون دوالر2016لعام 

القيمة المصدرة من 

المغرب

القيمة المستوردة 

إلى المغرب

239.09616.44الجزائر

8.2462.86البحرين

47.110.01جيبوتي

227.13411.38مصر

15.720.60العراق

24.1115.80األردن

9.7525.75الكويت

62.0423.96لبنان

64.4211.06ليبيا

146.590.21موريتانيا

4.5219.09سلطنة عمان

15.4154.37قطر

142.10799.42السعودية

0.390.18الصومال

5.250.19فلسطين

19.781.75السودان

28.1712.17سورية

101.28191.55تونس

108.84665.95اإلمارات

--9.97اليمن

1,279.932,912.73اإلجمالي
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2016المؤشر200620152016المؤشر

37.2(٪ من إجمالي الناتج المحلي)صادرات السلع والخدمات 94.778.190.4السلع كنسبة مئوية من إجمالي الصادرات

63.4 (٪ من إجمالي الناتج المحلي)واردات السلع والخدمات 75.166.975.7السلع كنسبة مئوية من إجمالي الواردات

70.7(٪ من إجمالي الناتج المحلي)تجارة السلع 5.311.49.6الخدمات التجارية كنسبة مئوية من إجمالي الصادرات

18.5(٪ من إجمالي الناتج المحلي)تجارةالخدمات24.920.624.3الخدمات التجارية كنسبة مئوية من إجمالي الواردات

100.5(٪ من إجمالي الناتج المحلي)التجارة 10.5خدمات أخرى كنسبة مئوية من إجمالي الصادرات

12.5خدمات أخرى كنسبة مئوية من إجمالي الواردات

WORLDBANK: المصدر منظمة التجارة العالميةWTO: المصدر

 منظمة التجارة العالميةWTO: المصدر

 منظمة التجارة العالميةWTO: المصدر

اإلجمالي%  الدولةاإلجمالي%  الدولة

ن ن74833.4الصي  87032.7الصي 

1736.5المغرب23110.3سويرسا

1636.1فرنسا2089.3إسبانيا

1274.8إسبانيا1285.7اليابان

ازيل1175.2إيطاليا 1204.5البر

اإلجمالي%  السلعاإلجمالي%  السلع

ي والزيوت و منتجات التقطب 71031.1الخامات والخبث والرماد
44319.4الوقود المعدنن

يات والرخويات  32314.1اآلالت، األجهزة الميكانيكية وأجزاؤها60726.6األسماك والقرسر

رع واألحجار الكريمة  ن 32214.1السفن والقوارب والهياكل العائمة23610.3اللؤلؤ الطبيعي أو المسب 

1215.3الحبوب944.1المخلفات والنفايات من الصناعات الغذائية 

ي والزيوت و منتجات التقطب 
ام391.7الوقود المعدنن 1084.8مركبات أخرى غب  السكك الحديدية أو الب 

International Trade Center-TradeMap: المصدر

UNCTAD: المصدر

UNCTAD:     المصدرInternational Trade Center-TradeMap: المصدر

($مليون )القيمة 

التجارة البينية العربية مع موريتانيا

الموريتانية اإلسالمية الجمهوريةالتجارية والخدمات السلع تجارة

هيكل تجارة السلع البينية

هيكل تجارة الخدمات التجاريةهيكل تجارة السلع

ي تستورد السلع من موريتانيا  5أهم 
ي تصدر السلع إل موريتانيا 5أهم 2016 دول الت 

2016 دول الت 

($مليون )القيمة ($مليون )القيمة 

ي تصدرها موريتانيا  5أهم 
ي تستوردها موريتانيا  5أهم 2016 سلع الت 

2016 سلع الت 

($مليون )القيمة 

تدفقات التجارة من العالم 

($ملياردوالر )
20062007200820092010201120122013201420152016

%متوسط التغير 

2016-2006

1.41.51.81.42.12.72.62.71.91.41.43  السلعالصادرات      

0.10.10.10.10.10.20.10.20.30.20.113                     الخدمات التجارية

1.21.41.91.51.92.53.13.02.61.92.08السلعالواردات        

0.40.50.70.60.60.71.00.90.80.60.67                     الخدمات التجارية

تدفقات التجارة السلعية البينية 

لموريتانيا مع الدول العربية

2015

($مليون دوالر )

2016

($مليون دوالر )

معدل 

%التغير 

716137الصادرات    

29234116الواردات     

ان التجاري ز 14-325-286-المير

ي تصدرها موريتانيا ال الدول 
أهم السلع الت 

(%) 2016العربية 

ي تستوردها موريتانيا من الدول 
أهم السلع الت 

(%) 2016العربية 

55.4

5.1 4.3 3.9 3.5

               
          
              

         
          
         
        

         
         

          
        
           

             
            
        

50.1

28.6

15.4
3.4 1.1

       
           
         
        
         

         
          
   

         
         

       
          
          

       
          
        
         

        
          

  (السلعية)التجارة العربية البينبة 

 بالمليون دوالر2016لعام 

القيمة المصدرة من 

موريتانيا

القيمة المستوردة 

إلى موريتانيا

0.1118.66الجزائر

0.020.06البحرين

0.540.00جيبوتي

1.034.80مصر

--0.00العراق

0.040.48األردن

0.020.11الكويت

0.940.49لبنان

0.090.12ليبيا

0.19111.95المغرب

0.020.23سلطنة عمان

0.27--قطر

1.197.01السعودية

0.020.10فلسطين

0.000.00السودان

0.010.11سورية

1.869.71تونس

9.82186.46اإلمارات

15.91340.56اإلجمالي
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2016المؤشر200620142015المؤشر

3.3(٪ من إجمالي الناتج المحلي)صادرات السلع والخدمات 89.238.512.8السلع كنسبة مئوية من إجمالي الصادرات

25.1(٪ من إجمالي الناتج المحلي)واردات السلع والخدمات 68.828.124.8السلع كنسبة مئوية من إجمالي الواردات

28.4(٪ من إجمالي الناتج المحلي)تجارة السلع 6.359.484.1الخدمات التجارية كنسبة مئوية من إجمالي الصادرات

--(٪ من إجمالي الناتج المحلي)تجارةالخدمات20.450.355.0الخدمات التجارية كنسبة مئوية من إجمالي الواردات

28.4(٪ من إجمالي الناتج المحلي)التجارة 4.52.13.1خدمات أخرى كنسبة مئوية من إجمالي الصادرات

10.821.620.2خدمات أخرى كنسبة مئوية من إجمالي الواردات

WORLDBANK: المصدر منظمة التجارة العالميةWTO: المصدر

 منظمة التجارة العالميةWTO: المصدر

 منظمة التجارة العالميةWTO: المصدر

اإلجمالي%  الدولةاإلجمالي%  الدولة

ن29731.1سلطنة عمان 1,69225.0الصي 

5367.9تركيا28730.1اإلمارات 
ن 5187.7سلطنة عمان16617.4الصي 

4486.6الهند394.1السعودية

ازيل293.0مرص 3845.7البر

اإلجمالي%  السلعاإلجمالي%  السلع

رع واألحجار الكريمة ن 87412.9الحبوب5408.0اللؤلؤ الطبيعي أو المسب 

ي والزيوت و منتجات التقطب 
ي والزيوت و منتجات التقطب 1582.3الوقود المعدنن

4306.3الوقود المعدنن

يات والرخويات ام 1021.5األسماك والقشر 4096.0مركبات غب  السكك الحديدية أو الب 

3805.6السكريات والحلويات250.4الفاكهة والمكشات

3074.5الحديد والفوالذ220.3النحاس ومصنوعاته

International Trade Center-TradeMap: المصدر

UNCTAD: المصدر

UNCTAD: المصدرInternational Trade Center-TradeMap: المصدر

اليمنية الجمهوريةالتجارية والخدمات السلع تجارة

هيكل تجارة السلع البينية

هيكل تجارة الخدمات التجاريةهيكل تجارة السلع

ي تستورد السلع من اليمن 5أهم 
ي تصدر السلع إل اليمن 5أهم 2016 دول الت 

2016 دول الت 

($مليون )القيمة ($مليون )القيمة 

ي تصدرها  اليمن 5أهم 
ي تستوردها  اليمن 5أهم 2016 سلع الت 

2016 سلع الت 

($مليون )القيمة ($مليون )القيمة 

التجارة البينية العربية مع اليمن

تدفقات التجارة من العالم 

($ملياردوالر )
20062007200820092010201120122013201420152016

%متوسط التغير 

2016-2006

6-6.76.37.66.38.19.78.38.37.81.01.0  السلعالصادرات      

10--0.50.61.01.11.51.11.41.61.50.6                     الخدمات التجارية

6.18.510.59.29.311.313.313.312.06.66.84السلعالواردات        

1---1.81.82.32.02.12.12.32.22.71.2                     الخدمات التجارية

 تدفقات التجارة السلعية البينية 

لليمن مع الدول العربية

2015

($مليون دوالر )

2016

($مليون دوالر )

معدل 

%التغير 

223524135الصادرات    

1,9021,9151الواردات     

ان التجاري ز 1,39217-1,679-المير

ي تصدرها اليمن ال الدول العربية 
أهم السلع الت 

2015 (%)

ي تستوردها اليمن من الدول 
أهم السلع الت 

(%) 2015العربية 

34.6

8.0 7.4 4.8 4.1

       
         
        
       
       

       
           
          
       
       

         
         

       
       

       
       

31.5

13.3

6.8 6.7 5.4

       
          
           

        
         

       
        

       
       
        

          
        
        

  (السلعية)التجارة العربية البينبة 

 بالمليون دوالر2016لعام 

القيمة المصدرة من 

اليمن

القيمة المستوردة 

إلى اليمن

--0.04الجزائر

3.3517.37البحرين

31.1512.74جيبوتي

24.60127.62مصر

7.640.23العراق

4.3645.50األردن

4.078.46الكويت

0.489.27لبنان

0.500.02ليبيا

0.049.94المغرب

161.12286.11سلطنة عمان

1.772.13قطر

108.14481.25السعودية

9.2520.18الصومال

0.76--فلسطين

5.6122.62السودان

1.269.05سورية

0.011.05تونس

160.19860.95اإلمارات

523.571,915.25اإلجمالي
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  www.dhaman.org      8112|  1نشرة ضمان االستثمار | العدد

لالستفسار عن محتویات النشرة یرجى االتصال بإدارة البحوث والمخاطر القطریة

mona@dhaman.org 84959561-965+ 

رئيس وحدة 

المعلومات والمخاطر 
القطریة 

منى قمحية riadh@dhaman.org 84959552-965+ 
مدير إدارة البحوث 

والمخاطر القطرية
د. رياض بن جليلي

aymang@dhaman.org  +aeldabh@dhaman.org 84959568-965 أيمن غازي سكرتير +84959589-965
رئيس وحدة البحوث 

والنشر
أحمد الضبع
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المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات

سنة  41نوفر تغطية تأمينية ضد مخاطر االئتمان والمخاطر السياسية منذ أكثر من 

 7112من وكالة ستاندرد أند بورز منذ عام  AAنتمتع بتصنيف ائتماني مرتفع 

سندكم افمثن لضمان استثماراتكم في مختلف الدون 

 العربية وتأمين صادراتكم تلر اميع أنتا  العالم

www.dhaman.org 
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